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مقدمة الكتاب املدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مرحلة فارقة من تاريخ التعليم فى مصر حيث 
انطلقت هذا العام إشارة البدء فى التغيير اجلذرى لنظامنا التعليمى بدًءا من مرحلة رياض 

األطفال حتي نهاية املرحلة الثانوية )تعليم ٢(، لتبدأ أولى مالمح هذا التغيير من سبتمبر 
٢٠١٨ عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي مع االستمرار في 

التغيير تباعًا للصفوف الدراسة التالية حتي عام ٢٠٣٠.

تفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة، ولقد 
كان هذا العمل نتاجًا للكثير من الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير 
من خبرات علماء التربية فى املؤسسات الوطنية والعاملية لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي 

إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد 
التعليمية كما تتقدم بالشكر ملستشارى الوزير للمناهج والطفولة املبكرة وكذلك تخص بالشكر 
والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة 

اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، خبراء التعليم من اململكة 
املتحدة واساتذة كليات التربية املصرية ملشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار املناهج الوطنية 
مبصر، وأخيًرا أشكر كل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري عموم املواد 

الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا دون اإلميان العميق للقيادة السياسية املصرية 
بضرورة التغيير، فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، و لقد مت تفعيل تللك الرؤية بالتنسيق 
الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة.

إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطنى كبير ومتواصل لالرتقاء مبصر الي 
مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم جلميع مواطنيها.
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كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن اشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا احلبيبة بإطالق نظام التعليم 
والتعلم املصري اجلديد والذي مت تصميمه لبناء إنسان مصري منتمي لوطنه وألمته العربية 

وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل اإلختالف، متمكن من املعرفة واملهارات 
احلياتية، قادر على التعلم مدى احلياه وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في ابنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مبقاييس 
جودة عاملية كي ينعم ابناؤنا وأحفادنا مبستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى 

مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب.

إن حتقيق احللم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسؤولية مشتركة 
بيننا جميعًا من مؤسسات الدولة اجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة 
اجلامعات ومنظومة اإلعالم املصري. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة املعلمون األجالء 
اللذين ميثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجناح هذا املشروع القومي.

انني أناشدكم جميعًا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوًة صاحلًة ألبنائنا وأن نتعاون 
جميعًا لبناء إنسان مصري قادر على إستعادة األمجاد املصرية وبناء احلضارة املصرية 

اجلديدة.

خالص متنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجاللي ملعلمي مصر األجالء.

د. طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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مقدمة الدليل 
عزيزى املعلم...

   وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إطارًا عامًا ملناهج التعليم قبل اجلامعى للعام ٢٠١٨ / ٢٠٣٠ يتضمن 
هذا اإلطار جملة من املواصفات التى يجب أن يتمتع بها املتعلم والتى تؤهله للحياه الناجحة والعمل الكفء فى القرن 

ا فى التعليم والتعلم، قائًدا فعااًل  احلادى والعشرين؛ هذه املواصفات تتلخص فى أن يكون املتعلم مفكًرا ومبدًعا ، مستمّرً
ا بوطنه وتراثه متمسًكا بقيمه، لديه القدرة التنافسية، مؤمًنا بقيم العمل  ومقوًدا إيجابّيًا، متعايًشا مع اآلخرين، معتّزً

ومحقًقا ملبادئ ريادة األعمال. 

   وبناء على ذلك فإن مناهج التعليم التى تعتمد بشكل أساسي على تزويد املتعلمني باملعارف كهدف أساسي لعمليتى 
التعليم والتعلم ـ  لم تعد كافية لتلبية متطلبات حتقيق هذه املواصفات، وعليه فإن مناهج التعليم قبل اجلامعى شهدت 

عدًدا من التحوالت الكبرى كان من أهمها التأكيد على املهارات، تلك التى تقتضى التأكيد على نشاط املتعلم وفاعليته،  
والتحول إلى املدخل متعدد التخصصات عند بناء املناهج الدراسية.

  وحتقيقًا لتلك التحوالت، مت إعداد أربعة محاور متعددة التخصصات لتمثل البنى األساسية التى تقوم عليها املناهج، 
هذه احملاور هى: من أكون؟  العالم من حولى، كيف يعمل العالم؟ ثم التواصل.  يشتمل كل محور على عدد من 

املشروعات التى ُتعد موضعًا للمعاجلة املتكاملة للمجاالت الدراسية، ومجاالَ لدمج املهارات احلياتية والقيم الداعمة لها، 
ودمج القضايا والتحديات التى يعاجلها املنهج، ويتضمن املشروع عدًدا من األنشطة الفردية واجلماعية التى تعتمد على 

نشاط املتعلم وفاعليته، كما أنها وسيلة التقومي التكوينى للمتعلمني، والتى تساعدك فى تعرف نقاط القوة لتدعيمها، ونقاط 
الضعف لعالجها. هذا وقد مت تقسيم هذه احملاور فى الصفوف الدراسية اخملتلفة إلى فصليني دراسيني؛ يختص كل 

فصل باثنني من هذه احملاور األربعة.

الفصل الدراسى األول
احملور األول: من أكون ؟ 

 احملور الثانى: العالم من حولى
الفصل الدراسي الثانى

احملور الثانى:  كيف يعمل العالم؟
احملور الرابع:  التواصل

  
  وعند بناء املواد التعليمية املتمثلة فى كتاب التلميذ ودليل املعلم - الذى بني يديك - مت تقسيم كل محور إلى عدد من 

الفصول مت تنظيمها فى ثالثة مكونات رئيسة:

اكتشف: وفيه يتم تعريف التالميذ باملشروع األساسي الذى يتناوله الفصل، كما أنه يتيح لهم الفرصة الكتشاف 
ما يعرفونه بالفعل، وتقدمي تساؤالت حول ما يرغبون فى معرفة املزيد عنه، مما يساعد على تنمية قدراتهم على 

املالحظة، و التساؤل واملناقشة.

تعلم: وفى هذا املكون من كل فصل يتم دمج احملتوى عبر التخصصات اخملتلفة، مع التأكيد بشكل خاص على 
املشروع؛ حيث ميارس التالميذ فيه املهارات ويطبقونها، ويظهرون فهمهم ملا تعلموه.

شارك: فى ختام كل فصل يشارك التالميذ املشروعات ويتأملون فى عملية التعلم، ويقدمون مالحظاتهم 
وتعليقاتهم إلى زمالئهم، ويتلقون منهم املالحظات والتعليقات.

تعلم:تعلم:
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املهارات احلياتية
    كما ذكرنا فى املقدمة أن املواصفات التى يجب أن يتمتع بها املتعلم تتطلب اكتسابه جملة من املهارات، 

مت حتديدها فى أربع عشرة مهارة حياتية تشكل جزًءا يومّيًا من املناهج الدراسية ويتم استهدافها عبر مسار 
تقدم املتعلمني فى التعليم قبل اجلامعى ، ومت االستعانة بالعديد من االستراتيجيات التدريسية والتى تعتمد على 

االستقصاء وتفاعل املتعلمني مع أقرانهم ، ومن أبرزها حل املشكالت، والعمل فى فريق، واملشاركة فى اللعب 
واملشروعات. 

  هذا وقد تأسست  هذه املهارات على املهارت األساسية االتنتى عشرة التى وضعتها مبادرة  تعليم املهارات 
احلياتية واملواطنة فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا )LSCE-MENA) حتت قيادة منظمة اليونسيف مع عدد 
من الشركاء على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. كما مت إضافة مهارتني أساسيتني إلى النموذج املصرى 

لهذه املهارات تتفق واحتياجات اجملتمع املصرى فى هذه املرحلة وهما : اإلنتاجية واحملاسبية .

 تصنف هذه املهارات وفق أبعاد التعلم األربعة ؛هى تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، تعلم لتتعايش مع 
اآلخرين؛ كما يوضحها الشكل التالى:
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القضايا الوطنية والعاملية
تضمن اإلطار العام للمناهج ـ أيضًا ـ عددًا من التحديات ذات االهتمام احمللى 

والعاملى مصنفة وفقًا خلمس قضايا رئيسة : البيئة والتنمية، الصحة والسكان، عدم 
التمييز، املواطنة والعوملة، تلك القضايا والتحديات التى مت دمجها ومعاجلتها عبر 

احملاور األربعة للمنهج متعدد التخصصات ، وهى ـ  أيضًا ـ  تشكل جزًءا يومّيًا من 
املناهج الدراسية ويتم استهدافها عبر مسار تقدم املتعلمني فى التعليم قبل اجلامعى.

النوافذ
 النوافذ هى وقت مخصص لتنمية املهارات التأسيسية فى كل من اللغة العربية والرياضيات، وعليه فإن ما يتم 

تعلمه فى النافذة يطبق تطبيًقا مباشًرا فى محاور وفصول وأنشطة احملتوى متعدد التخصصات. وفى نوافذ 
الرياضيات مت تقسيم كل محور إلى عدة فصول ، تعمل على تقسيم احملتوى واملهارات إلى أجزاء ميكن تنظيمها 

والعمل بها فى تزامن مع األنشطة متعددة التخصصات.

كيف تستخدم هذا الدليل؟ 
 مت إعداد هذا الدليل ليزودك : عزيزى املعلم : مبسار واضح ميكنك اتباعه لتدريس محتوى متعدد التخصصات 

لتساعد تالميذك على اكتساب املعارف واملهارات والتسلح بالقيم الداعمة لها. وفيما يلى عدد من اإلرشادات التى 
ميكنك االستفادة منها.

عند استخدام هذا الدليل يجب:
١. قراءة دليل املعلم وكتاب التلميذ) اكتشف( اخلاص باحملتوى متعدد التخصصات.

٢. قراءة كل فصل من فصول الدليل بعناية وتدوين املالحظات ووضع عالمات على التفاصيل التى تراها 
مهمة، 

والتى تتصل بكل مما يلى:
ما الذى يكتشفه التالميذ ؟ ........................احملتوى.
ما املطلوب من التالميذ أداؤه؟......................النشاط.

ما الذى يجب أن يستكشفه املعلم بشأن التالميذ؟ ....... التقييم. 
كيف ميكن تعديل مسارات الدروس لتالئم القدرات اخملتلفة للتالميذ فى الفصل؟...مراعاة الفروق الفردية.

٣.جمع املواد الالزمة للتدريس _ كما ترد فى الدروس وميكن االستعانه بالبدائل املتوفرة  - قبل تنفيذ 
الدرس، التفكير فى االستفادة من التكنولوجيا املتاحة لتحسني عمليتى التعليم والتعلم.

4.تدوين املالحظات باستمرار حول النقاط الناجحة ومقترحات التحسني بعد كل درس .
5.االشترك مع الزمالء من املعلمني فى التخطيط، قد يكون من املفيد عقد اجتماع أسبوعي للمعلمني لزيادة 

فاعلية العمل.

                                   



األيام ١-١٠   اعرفني 
األيام ١١-١7   شجرة العائلة 
األيام ١٨-٢٣   من نحن؟ 
األيام ٢4-٣٠   مجتمعنا 

األيام ٣١-٣٨   بيئتنا 
األيام ٣9-46   جتول في البيئة 
األيام 47-5٣   زراعة الغذاء في العالم من حولنا 
األيام 54-6٠   االحتفاالت في العالم من حولنا 

احملور األول: 
من أكون؟ 

احملور الثاني: 
العالم من حولي

12

اخلطة الزمنية للتدريس بالفصل الدراسي األول
الصف األول االبتدائي -
متعدد التخصصات
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اكتِشف١
اعرفني

اكتِشف
اعرفني

اكتِشف
اعرفني

اكتِشف
اعرفني

م تعلَّ
اعرفني

م٢ تعلَّ
اعرفني

م تعلَّ
اعرفني

شاِرك
اعرفني

شاِرك
اعرفني

شاِرك
اعرفني

اكتِشف٣
شجرة العائلة

اكتِشف 
شجرة العائلة

م تعلَّ
شجرة العائلة

م تعلَّ
شجرة العائلة

م تعلَّ
شجرة العائلة

شاِرك4
شجرة العائلة

شاِرك
شجرة العائلة

اكتِشف
»من نحن؟« 

اكتِشف
 »من نحن؟« 

م تعلَّ
»من نحن؟« 

م5 تعلَّ
»من نحن؟« 

شاِرك
»من نحن؟« 

شاِرك
»من نحن؟« 

اكتِشف
مجتمعنا

اكتِشف
مجتمعنا

اكتِشف6
 مجتمعنا

م تعلَّ
مجتمعنا

م تعلَّ
مجتمعنا

شاِرك
مجتمعنا

شاِرك
مجتمعنا

لي
حو

ن 
م م
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ال

اكتِشف7
بيئتنا

اكتِشف
بيئتنا

اكتِشف
بيئتنا

م تعلَّ
بيئتنا

م تعلَّ
بيئتنا

شاِرك٨
بيئتنا

شاِرك
بيئتنا

شاِرك:
بيئتنا

اكتِشف:
 جتّول في البيئة

اكتِشف:
 جتّول في البيئة

اكتِشف9
جتّول في البيئة

م تعلَّ
 جتّول في البيئة

م تعلَّ
 جتّول في البيئة

شاِرك
 جتّول في البيئة

شاِرك
 جتّول في البيئة

شاِرك١٠
جتّول في البيئة

اكتِشف
 زراعة الغذاء

اكتِشف
زراعة الغذاء

م تعلَّ
زراعة الغذاء

م تعلَّ
زراعة الغذاء

شاِرك١١
زراعة الغذاء

شاِرك
زراعة الغذاء

شاِرك
زراعة الغذاء

اكتِشف
 االحتفاالت في 
العالم من حولنا

اكتِشف
 االحتفاالت في 
العالم من حولنا

م١٢ تعلَّ
 االحتفاالت في 
العالم من حولنا

م تعلَّ
 االحتفاالت في 
العالم من حولنا

شاِرك
 االحتفال

شاِرك
االحتفاالت في العالم 

من حولنا

شاِرك
االحتفاالت في العالم 

من حولنا

اخلريطة الزمنية للتدريس الصف األول االبتدائي
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استراتيجيات التدريس وإدارة الصف
إستراتيجيات التدريس
وصف مختصر وأساليب إدارة الصف

إشارة االنتباه

يستخدم املعّلم إشارة واضحة جلذب انتباه التالميذ في الفصل الدراسي عندما يتحدثون في أزواج 
أو يعملون في مجموعات. وتوجد العديد من خيارات اإلشارات؛ بحيث ميكن استخدام أكثر من إشارة 
واحدة طاملا يستطيع التالميذ التعّرف عليها. كما تشتمل اخليارات على أسلوب التصفيق باليّد أو 
عبارة نداء واستجابة بسيطة، أو رفع اليّد عالًيا في الهواء )ُيرجى االطالع على: استراتيجية رفع 
األيدي(. تتيح هذه اإلستراتيجية الفرصة أمام املعّلمني جلذب انتباه التالميذ دون رفع الصوت، أو 

إيقاف محادثات التالميذ فجأة.

العصف الذهني

يقدم التالميذ إجابات متعددة لواحد من األسئلة املفتوحة. وميكن أن يؤدي التالميذ ذلك فرادي، 
أو في مجموعات، أو في أزواج. ويتمثل الغرض من العصف الذهني في تقدمي العديد من اإلجابات، 
وليس للحكم على تلك اإلجابات بأنها واقعية، أو مالئمة، أو صحيحة. وعقب إنشاء قائمة مبدئية 
كبيرة، ميكن للتالميذ العودة إلى اإلجابات لترتيبها حسب األولوية، أو إلغاء بعض اخليارات. وتعزز 

هذه اإلستراتيجية اإلبداع وحّل املشكالت.

عصى األسماء
يكتب املعّلم أسماء التالميذ على عصى، ويضعها في علبة . والستدعاء التالميذ عشوائًيا، يسحب 
املعّلم عصا واحدة من العلبة. بعد استدعاء التلميذ، يضع املعّلم هذه العصي في علبة  أخرى، 
املعّلمني على استدعاء  التلميذ مرة أخرى. وتساعد هذه اإلستراتيجية  بحيث ال يتم استدعاء 

مجموعة متنوعة من التالميذ، وحتّثهم جميًعا على التأهب بتحضير اإلجابات.

هل ميكنكم تخمني حّل ألغازى؟
يعرض علي التالميذ أربعة صور حول موضوع محدد، متثل هذه الصور لغًزا أو مشكلة، يطلب من 
اللغز. يعرض علي التالميذ مجموعة من احلقائق ويطلب منهم  التالميذ توقع املوضوع وحل 

تنقيح توقعاتهم في ضوئها وتقدمي األسباب التي دفعتهم إلعادة التفكير.

متثيل األلغاز
يقّسم املعّلم التالميذ إلى مجموعات صغيرة. وميّثل أحد التالميذ دون أن يتكلم مفهوًما معينا، 
بحيث ميكن لفريقه تخمني ما ميثله. ويتبادل التالميذ متثيل املفاهيم. تشّجع هذه اإلستراتيجية 

على التفكير الناقد، واملالحظة الدقيقة، والتوّقع.

القراءة اجلماعية

القراءة اجلماعية عبارة عن تقنية معتمدة على مهارات القراءة، من شأنها مساعدة التالميذ على 
بناء قدرتهم على القراءة بطالقة. خالل القراءة اجلماعية، يقرأ مجموعة من التالميذ مقطًعا 
معيًنا بصوت مرتفع مبصاحبة املعّلم. ويشير املعّلم إلى الكلمات خالل قراءتها إن أمكنه ذلك، في 
حني يشير التالميذ إلى الكلمات إذا كانت مكتوبة في كتاب التلميذ. يتيح هذا األسلوب للتالميذ 
ممارسة القراءة بطالقة دون تعّرضهم إلى ضغط القراءة املنفردة. كما أنها تدعم ثقتهم في قدرتهم 

على القراءة والتحّدث بصوت مرتفع.

العّد بصوٍت مرتفع

يقّسم املعّلم التالميذ إلى مجموعات عن طريق مطالبتهم بالعّد حتى رقم معني. ومن الضروري 
إخبار التالميذ أن يتذكر كٌل منهم رقمه؛ فعلى سبيل املثال، إذا أراد املعّلم تقسيم التالميذ إلى ثالث 
مجموعات، فسيعّد التلميذ األول قائاًل "واحد"، والتلميذ التالي يقول "اثنان"، والذي يليه يقول 
"ثالثة". وبعد ذلك، يبدأ التلميذ التالي في قول "واحد" مجدًدا. وعندما ينتهي جميع التالميذ 
من العّد، ُيطلب من التالميذ الذين قالوا الرقم "واحد" التجّمع مًعا، وبعدهم التالميذ الذين قالوا 
الرقم "اثنان"، ثم زمالئهم الذين قالوا الرقم "ثالثة". وتتيح هذه اإلستراتيجية جتميع التالميذ 

دون إضاعة الوقت، وتعزيز استخدام مفاهيم األرقام.
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األركان األربعة

ميثل كل ركن من أركان الغرفة رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. وميكن للمعلّم رفع صورة أو 
اشارة في كل ركن من أركان الغرفة لتمثيل اآلراء / العبارات. يسير التالميذ إلى الركن الذي يهّمهم أو يعبر 
عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين ممن يتبنون نفس الفكر. وتتيح هذه اإلستراتيجية الفرصة أمام التالميذ 
للتعبير عن آرائهم، وتوضيح أسبابهم مع اآلخرين الذين يوافقون عليها قبل عرضها على باقي زمالئهم في 

الفصل الدراسي.

معرض التجول
يشبه هذا األمر التجّول في املتحف؛ حيث يتجول التالميذ ويشاهدون املعروضات التي توصلوا إليها في عملهم 
داخل اجملموعات، ويجيبون عن األسئلة حول ما يتم عرضه.  تشّجع هذه اإلستراتيجية على تنوع التفكير. وعند 
استخدامها في نهاية املشروع، تتيح هذه اإلستراتيجية الفرصة أمام التالميذ لالحتفال واالفتخار بعملهم، إلى 

جانب تقدير أعمال زمالئهم وإبداء آرائهم بشأنه.

نصف الصورة
يتم عرض نصف صورة فقط على التالميذ، وعليهم التنبؤ مبا ستبدو عليه بقية الصورة، ثم يرسمونها بعد ذلك. 
وتتطلب هذه اإلستراتيجية من التالميذ استخدام معلومات جديدة إلكمال صورة. تؤدي إستراتيجية التعلم 

النشط هذه إلى اعتماد التالميذ على معارفهم السابقة، واكتساب القدرة على استيعاب معارف جديدة.

رفع األيدي
يرفع املعلّم يده عالًيا لإلشارة إلى أنه يجب على التالميذ التوقف عما يفعلونه اآلن، وكذلك التوقف عن التحّدث، 
واالنتباه إلى املعلّم. وعندما يالحظ التالميذ يد املعلّم، يرفعون هم أيًضا أيديهم إلعطاء اإلشارة إلى بقية 

زمالئهم. وُتستخدم هذه اإلستراتيجية كإشارة للحصول على انتباه التالميذ.

رفع األيدي وتكوين ثنائيات
يقف التالميذ للتجّول في أرجاء الغرفة بهدوء مع رفع يد واحدة عالًيا. ثم، يقول املعلّم "توقفوا، وكونوا ثنائيات". 
يصفق التالميذ بأيديهم، ويقف كٌل منهم مع زميله اجملاور. والتلميذ الذي ال تزال يده مرفوعة ألعلى حتي ينضم 

إلي زميله. وهكذا، ميكن للتالميذ بسهولة العثور على بعضهم البعض، وتكوين ثنائيات.

أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يشرح املعلّم أو يقلّد فعاًل معيًنا ألدائه، مثل قراءة مقطع صغير للتالميذ. نحن نفعل: يكرر التالميذ 
هذا الفعل مع املعلّم، مثل إعادة قراءة املقطع مًعا. أنت تفعل: يقلّد التلميذ الفعل الذي تعلمه دون إرشاد من 

املعلّم. تعمل هذه اإلستراتيجية على منحهم الفرصة للممارسة املستقلة.

ل ذلك تخيَّ
يصف املعلّم شخًصا أو حيواًنا أو نباًتا أو موقًفا معيًنا للتالميذ لتمثيله. ثّم، يتخيل التالميذ أنفسهم كأنهم هذا 
الكائن احلي، أو كأنهم في ذلك الوضع الذي وصفه لهم املعلّم، ثم ميثلون ما يحدث. ميكن إجراء هذا األسلوب 
أيًضا في مجموعات، بحيث يتصرف أحد التالميذ وكأنه قائد اجملموعة، وميكن أن يتناوب التالميذ على أداء 

هذا الدور. وتعمل هذه اإلستراتيجية على تعزيز خيال التالميذ، وتقوية ذاكراتهم طويلة املدى. 

أنا أرى بوضوح شديد
يخبر املعلّم التالميذ أنه يرى شيًئا ما. ويعطيهم املعلم بعض الدالالت والتلميحات لتخمني ماهية هذا الشيء. 
يستخدم التالميذ مهارات املالحظة واالستماع لتخمني هذا الشيء على نحٍو صحيح. وتؤكد هذه اإلستراتيجية 

على استخدام وحتديد خصائص األشياء وسماتها.

التعلم التعاوني التكاملي

يقسم املعلّم التالميذ إلى "مجموعات"، يتألف كٌل منها من 4-6 تالميذ، تأخذ هذه اجملموعات أسماء أ- ب 
- ج - د. يتم تعيني موضوع أو معلومة معينة لكل مجموعة لتعلمها، ومُينح التالميذ بعض الوقت لتعلم اجلزء 
اخملصص لهم والتعامل معه بعد ذلك، يعاد ترتيب التالميذ في مجموعات جديدة؛ بحيث تتضمن كٌل منها تلميًذا 
واحًدا من كل مجموعة آخري. في اجملموعات اجلديدة، يشارك كل تلميذ بعض املعلومات حول موضوعاتهم 
مع بقية اجملموعة. تعزز هذه اإلستراتيجية مفهوم التعلم كنشاط جماعي، كما تشجع على العمل والتعاون بداًل 

من املنافسة.
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مخطط "أعرفه، أريد
 أن أعرفه، تعلمته"

عبارة عن مخطط يتألف من ثالثة أعمدة، وُيستخدم طوال مدة دراسة موضوع معني. وميكن تطبيقه على 
مجموعة كاملة، أو مجموعة صغيرة، أو على كل تلميذ على حدة. يحتوي العمود األول بعنوان )أعرفه( على 
إجابات على األسئلة التالية: ماذا يعرف التالميذ بالفعل؟ ويحتوي العمود الثاني بعنوان )أريد أن أعرفه( على 
مالحظات حول ما يريد التالميذ معرفته )األسئلة التي تساورهم(. وميكن إضافة املزيد من األسئلة إلى هذا 
العمود طوال مدة الدراسة. ويحتوي العمود الثالث بعنوان )تعلمته( على مالحظات بشأن ما تعلمه التالميذ، 
وُيضاف إليه املزيد من املالحظات بانتظام طوال مدة استمرار موضوع الدراسة. تعزز هذه اإلستراتيجية 
إمكانية تطبيق املعلومات التي نعرفها بالفعل في مواقف تعلم جديدة، كما تقوي فكرة أنه غالًبا ما تظهر أسئلة 

جديدة خالل عملية التعلم. كذلك، تعمل على صقل مهارة تدوين املالحظات.

امليل والهمس
مييل كل تلميذ على كتف زميله اجملاور لإلجابة على سؤال، تتألف إجابته من كلمة واحدة أو كلمتني )أو من 
إجابة قصيرة(. تشّجع هذه اإلستراتيجية جميع التالميذ على املشاركة في اإلجابة عن أحد األسئلة دون 
اإلخالل بنظام الفصل الدراسي. وهي تستخدم مع التالميذ في مرحلة رياض األطفال - املستوى األول على 

غرار إستراتيجية "الزميل اجملاور".

اإلشارة بالرقم
ميكن للمعلّم التحقق من مدى سرعة الفهم عن طريق طرح سؤال، وإعطاء التالميذ مجموعة من اإلجابات. يرفع 
التالميذ إصبًعا واحًدا أو اثنني أو ثالثة لإلجابة على السؤال املطروح. ويعّد املدرس سريًعا األصابع املرفوعة 

ملعرفة عدد التالميذ الذين ميكنهم تتبع املادة.

واحد يبقي وواحد يتجول
يعمل كل تلميذ مع زميله، ثّم يحمل أحدهما نتيجة العمل لتقدميه إلى التالميذ اآلخرين، بينما يتجول التلميذ 
اآلخر ويستمع إلى أقرانه خالل وقت املشاركة بني بقية التالميذ في الفصل الدراسي. بعدها، يتبادل التلميذان 
دوريهما. تشجع هذه االستراتيجية التلميذين على مشاركة مشروعهما، واالستماع إلى مشاركات اآلخرين.

يتعاون كل تلميذ مع زميله حلّل مسألة أو اإلجابة عن سؤال. وتتطلب هذه االستراتيجية أن يفكر  كل تلميذ على فكر /زاوج/شارك
حدة بشأن موضوع ما أو إجابة معينة، ثم مشاركة أفكاره مع زميله.

املشاركة السريعة
يتم استدعاء تلميذ واحد لإلجابة على سؤال معني. بعد أن يجيب التلميذ على السؤال، يقول "مشاركة سريعة"، 
وينادي على اسم تلميذ آخر. عند ذلك، يحني دور ذلك التلميذ اآلخر لإلجابة على السؤال، ثم بعدها يختار 
تلميًذا جديًدا، وهكذا. وفي حالة استجابة التلميذ في املرة األولى، يجب أال يتم النداء عليه مرة أخرى في أثناء 

نشاط املشاركة السريعة نفسه.

أداء األدوار
يتظاهر كل تلميذ بأنه شخص آخر، كتلميذ أو شخص آخر مثاًل، ثّم يؤدي أفعال ذلك الشخص اآلخر وأقواله. 
كما ميكن أداء األدوار أيًضا عن طريق التحدث كُدمية. وتشجع هذه اإلستراتيجية على التعاطف واحترام 

االختالفات بني اجلميع.

املصافحة واملشاركة
 والتصفيق مًعا

يتجول التالميذ في الفصل حتى يشير إليهم املعلّم بالتوقف. بعدها، يكّون كل تلميذ زوًجا ثنائًيا مع زميله 
اجملاور من التالميذ. ويتصافح هذا الثنائي ويتبادل األفكار أو نتائج العمل، ثم يصفقان أيديهما مًعا في الهواء 
قبل الشروع في التجّول مرة أخرى بحًثا عن شريك جديد. تشّجع هذه االستراتيجية التالميذ على القيام من 

مقاعدهم والتحّرك، كما تتيح لهم أيًضا فرصة املشاركة مع زمالئهم البعيدين عنهم.

الزميل املجاور *

مييل كل تلميذ على كتف زميله، ويتحدث معه بصوت خافت. ميكن استخدام إستراتيجية "الزميل اجملاور" 
حرفًيا للتحدث فقط مع أي من الشخصني اجلالسني على اجلانبني، كما تصلح للتطبيق على مجموعات أكبر 
قلياًل مؤلفة من ٣-4 تالميذ؛ بحيث "يالمس" أكتاف اجلميع بعضها البعض )ويعزز ذلك القدرة على التحدث 

بصوت خافت في مجموعة(.
*  انظر استراتيجية "امليل والهمس" واستراتيجية "االلتفات واالستماع" للحصول على مزيد من التفاصيل من 

أجل مرحلة رياض األطفال - املستوى األول.

الكتابة في الهواء **

يستخدم املعلّم أو التلميذ إصبعني مع بسط الذراع ألعلى لكتابة رقم أو حرف في الهواء. وميكن أن تتضمن 
استراتيجية "الكتابة في الهواء" شبكة من األرقام واحلروف )خطوط محددة عن طريق أشكال الغيوم، والطائرة، 
والعشب، والدودة( للمساعدة في تقسيم اجتاه كل حركة. وتسمح هذه اإلستراتيجية للتالميذ بالتعلم والتعّرف 

على أشكال األرقام واحلروف قبل كتابتها باستخدام القلم الرصاص
** راجع قسم "إجراءات الكتابة في الهواء" للحصول على مزيد من املعلومات.
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عصّي األسماء
يجلس التالميذ في مجموعة صغيرة. يعطي املعلّم تلميًذا واحًدا عصا حتدث واحدة )ميكن أن تكون عبارة 
عن أي شيء، كقلم رصاص، أو عصا حقيقية، أو غير ذلك مثاًل(. وال ميكن أن يتحدث سوى ذلك التلميذ الذي 
يحمل العصا. وميكنه بعد ذلك مترير العصا إلى الشخص التالي. تؤكد هذه اإلستراتيجية على أن يكون لكل 

شخص دور يتحدث فيه، وأال يقاطع التالميذ بعضهم البعض.

"T" عبارة عن مخطط مكّون من عمودين، يسمح للتالميذ ترتيب املعلومات البصرية وعرضها. وتستخدم هذه مخطط على شكل حرف
اإلستراتيجية للمقارنة وإظهار الفروق.

التفكير بصوت مرتفع
يعرض املعلّم مثاالً على عملية التفكير من خالل التحّدث عما يفكر فيه بصوت مرتفع. على سبيل املثال، يقول 
املعلّم "أعتقد أنني بحاجة إلى مزيد من اللون هنا في هذا الرسم". وتعرض هذه اإلستراتيجية أمام التالميذ 

نوعية التفكير الذي ميكنهم استخدامه في أي نشاط قادم.

وقت التفكير
يحدد املعلّم فترة معينة من الصمت بحيث يتسنى للتالميذ خاللها التفكير في التعامل مع مهامهم ومشاعرهم 
وردودهم. ُيطلب من التالميذ التفكير بأنفسهم لفترة تتراوح بني ١5 إلى ٣٠ ثانية قبل استدعاء أي منهم 

لتقدمي إجابة معينة أمام الفصل.

اإلبهام ألعلى
تساعد هذه اإلستراتيجية املعلّم على التحقق سريًعا من مدى فهم التالميذ؛ حيث يرفع التالميذ إبهامهم لبيان 
موافقتهم، وينزلونها لبيان رفضهم لسؤال معني يطرحه عليهم املعلّم. وميكن استخدام إستراتيجية "اإلبهام 

ألعلى" أيًضا كوسيلة تساعد التالميذ على اإلشارة إلى املعلّم بأنهم أصبحوا على استعداد للتعلّم.

خريطة الشجرة
يتم استخدام إستراتيجية "خريطة الشجرة" ألغراض التصنيف والتجميع؛ حيث يحتوي اخلط األفقي العلوي 
على اسم املوضوع، بينما يحتوي اخلط األفقي الثاني على العديد من الفروع حسب احلاجة إلى اجملموعات 
الفرعية املوجودة داخل املوضوع الرئيسي. ويعرض الشكل العام خلريطة الشجرة أمام التالميذ ويعرض 

العالقات بني املوضوعات اخملتلفة.

االلتفات واالستماع
يلتفت كل تلميذ إلى زميله اجملاور، ملناقشة اإلجابات على األسئلة الطويلة. وتتيح هذه اإلستراتيجية للتالميذ 
فرصة مناقشة األفكار، والتفكير في عملية التعلّم، والتحقق من إجابات بعضهم البعض. وهي تستخدم مع 

التالميذ في مرحلة رياض األطفال - املستوى األول على غرار إستراتيجية "الزميل اجملاور".

مخطط ِفن
التشابه واالختالف حول  أو أكثر كشكل تنظيمي إلظهار أوجه  املعلّم دائرتني متداخلتني كبيرتني  يرسم 
موضوعات متعددة. ويضع املعلّم أوجه التشابه في اجلزء املتداخل من الدوائر، ثم يلّخص أوجه االختالف 
في األجزاء األخرى غير املتداخلة بها. وتتيح هذه اإلستراتيجية الفرصة أمام التالميذ ملشاهدة أوجه التشابه 

واالختالف وتسجيلها بأعينهم.

زمن االنتظار
على غرار إستراتيجية وقت التفكير، ينتظر املعلّم ملدة 7 ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال معني على الفصل 
بأكمله، أو عقب استدعاء أحد التالميذ لإلجابة عليه. ويتيح ذلك للتالميذ بعض الوقت للتفكير مبفردهم قبل 

الكشف عن اإلجابة بصوت مرتفع.

الهمس في األيدي
ميكن أن مينح املعلم وقًتا للكالم اجلماعي للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ بالرّد على سؤال معني 
عن طريق الهمس باإلجابة في أيديهم. وتشّجع هذه اإلستراتيجية كل تلميذ على حدة على محاولة اإلجابة، 

دون أن يشعر باخلجل إذا كانت إجابته خاطئة.

شبكة املفردات
يكتب املعلّم املوضوع الرئيسي في دائرة مركزية، ثم ُيخرج خطوًطا من تلك الدائرة لكتابة تفاصيل أساسية 
حول الفكرة الرئيسية. وتشجع هذه اإلستراتيجية التالميذ على فهم احملور بشكل أكثر عمًقا وتسمح للتالميذ 
مبعرفة طرق ارتباط التفاصيل باملوضوع الرئيسي. ومُينح التالميذ بعض الوقت لتعلم اجلزء اخملصص لهم 

والتعامل معه
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١9

الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

أكون؟ من 

الفصل األول: اعرفني



٢٠ الفصل األول: اعرفني

اعرفنينظرة عامة على الفصل 
عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

يالحظ التالميذ العالم من حولهم باستخدام حواسهم اخلمس. اكتِشف
يبدأ التالميذ وصف أنفسهم باستخدام حواسهم وحتديد 
األشياء املفضلة لديهم. وسيبدأ التالميذ أيًضا في مقارنة 
أنفسهم باآلخرين وحتديد أوجه الشبه واالختالف بينهم.

4

م يحدد التالميذ األشكال األساسية ويربطون بينها وبني العالم تعلَّ
من حولهم. يعقد التالميذ مقارنات مباشرة بينهم و بني 

زمالئهم لبدء مقارنة أنفسهم باآلخرين.

٣

يطبق التالميذ فهمهم لألشكال األساسية بعمل صور شخصية شاِرك
ورسم األشياء التي يحبونها لتبادلها مع اآلخرين، وسوف 

يقوم التالميذ مبشاركتها مع زمالئهم.

٣



الفصل األول: اعرفني ٢١

املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها 
اعرفني

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   



٢٢ الفصل األول: اعرفني

الربط بالقضايا املصرية

مؤشرات التعلّم

عدم التمييز: كلنا متساوون، إال أنه توجد بيننا اختالفات. ميكننا تقدير أوجه الشبه 
واالختالف بيننا، والتحدث عن ذلك. ميكننا العمل مًعا لتحقيق التعاون والتضافر.

املواطنة: الشعور باالنتماء. نحن جزء من العائلة البشرية الكبيرة. ولدينا جميًعا حقوق 
وعلينا مسئوليات.

على مدار هذا الفصل، يعمل التلميذ لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
املشاركة في احملادثات اجلماعية   
ابتكار جمل كاملة مالئمة للمهمة واملوقف.  
وصف احلروف باستخدام تفاصيل أساسية  
 طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى حول التفاصيل   

 األساسية 
في نص.

 وصف الشخصيات، ووصف األماكن، واألحداث الرئيسية   
في قصة، باستخدام التفاصيل األساسية والصور 

التوضيحية.

الكتابة:
الكتابة من اليمني إلى اليسار.  
كتابة حروف عربية )تتبع، تقليد، بصورة مستقلة(.   

التحدث واالستماع: 
ابتكار جمل كاملة مالئمة للمهمة واملوقف.  
استخدام الضمائر الشخصية، وضمائر امللكية.  

الرياضيات:
عّد األشياء ومعرفة عددها.  
العّد بزيادة ١ حتى ٢٠.  
قراءة وكتابة االرقام من ٠ حتى ٢٠.  
فهم العالقة بني االرقام والكميات، حتى ٢٠.  

العلوم: 
تقدمي ادلة على ان الكائنات احلية تتكون من أجزاء   

تساعدها على تنفيذ وظائف احلياة األساسية.
حتديد خصائص الكائنات احلية )اإلحساس(  
وصف التشابهات واالختالفات بني اإلنسان.  

تصميم وتنفيذ مناذج معينة باستخدام أدوات ومواد   
بسيطة.

الفنون:
حتديد األلوان األساسية  
استخدام اخلط لرسم صور للبشر، واحليوانات، والطيور  
حتديد أدوات التلوين اخملتلفة  

الدراما:
املشاركة في تكوين فريق مسرحي يتضمن عدة أدوار.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية: 
وصف احلقوق واملسئوليات الشخصية كفرد من األسرة.  
التعاون مع زمالء الفصل في اللعب واألنشطة  
استخدام املفردات املناسبة للتواصل مع اآلخرين )من   

فضلك، أشكرك(
االستماع إلى زمالء الفصل باهتمام.  
السعي لتكوين صداقات مع اآلخرين.  

الدراسات االجتماعية:
معرفة أهمية األسرة واألقارب  
التمييز بني األسرة والعائلة املمتدة.  
التعاون مع زمالء الفصل حلل املشكالت.  
املشاركة في وضع القواعد العامة و األخلقيات في احلياة و   

تطبيقهم.
التعبير عن الذات مبجموعة من الطرق املتنوعة.  
التعبير عن االحترام جتاه اآلخرين.  



الفصل األول: اعرفني ٢٣

مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: يقوم التلميذ مبا يلي:١
االستماع إلى معلومات عن مشروع " كتاب اعرفنى."  
إظهار املعرفة األولية بالرسم، والكتابة، وأسماء األلوان  
رصد األشياء املوجودة داخل الفصل باستخدام حاسة البصر  

اكتِشف: يقوم التالميذ مبا يلي: ٢
استخدام حاسة السمع وتسميتها  
تعلّم املفردات اخلاصة بأفراداألسرة الصغيرة  
مناقشة التعبير عن االحترام داخل األسرة  

اكتِشف: يقوم التالميذ مبا يلي: ٣
استخدام حاسة اللمس وتسميتها  
تعلّم املفردات اخلاصة بأفراد العائلة املمتدة  
مناقشة األدوار داخل األسرة و التعبيرعن االحترام بني أفرادها  

اكتِشف: يقوم التالميذ مبا يلي: 4
استخدام حاستي الشم والتذوق، وذكر اسمهما  
اكتشاف أوجه التشابه واالختالف بني األصدقاء وأفراد األسرة  

م: يقوم التالميذ مبا يلي: 5 تعلَّ
التعريف بأنفسهم باستخدام األعمال الفنية والعبارات  
حتديد التشابهات واالختالفات بني أنفسهم واآلخرين  
حتديد األشياء التي يحبونها واألشياء التي ال يحبونها  

م: يقوم التالميذ مبا يلي: 6 تعلَّ
التدرب على التعريف بأنفسهم ومشاركة معلومات عن أنفسهم   
حتديد األنشطة، واحليوانات واألشياء املفضلة والتعبير عنها  

م: يقوم التالميذ مبا يلي: 7 تعلَّ
التدرب على التعريف بأنفسهم باستخدام الصور  
ترتيب الصورالفوتوغرافية حسب العمر.  
مناقشة أوجه التغير التي تطرأ عليهم مع تقدمهم في العمر  

شاِرك: يقوم التالميذ مبا يلي: ٨
تخطيط احملتوى لكتب "اعرفني" اخلاصة بهم  
مناقشة أشيائهم املفضلة ومشاركتها  

شاِرك: يقوم التالميذ مبا يلي: 9
التعريف بأنفسهم والتعبير عن الذات  
بدء استكمال كتب "اعرفني" اخلاصة بهم  

شاِرك: يقوم التالميذ مبا يلي: ١٠
االنتهاء من كتب "اعرفني"  
مشاركة كتب "اعرفني" في مجموعات صغيرة  
تقدمي املالحظات في مجموعات صغيرة  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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صورتي  

ارسم صورة لنفسك.

اسمي:

٢4 الفصل األول: اعرفني

نظرة عامة الدرس األول
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
 االستماع إلى معلومات عن مشروع   

"اعرفني"
 إظهار املعرفة األولية بالرسم،   

والكتابة، وأسماء األلوان
 رصد األشياء املوجودة داخل الفصل   

باستخدام حاسة البصر

احلواس  
شاِهد  
عني  

ورق قالب )مخطط احلواس(أقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام تالميذك مبوضوع احملور في بداية الفصل الدراسي األول. اإلرشادات

أخبرهم أنهم سيبدؤون في دراسة محور يحمل عنوان "من أكون؟". 
يقول املعلم ما يلي: سنبدأ محوًرا يحمل عنوان "من أكون؟". 

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه في هذا احملور؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار. 

يقول املعلم ما يلي: ستعرفون معلومات عن أنفسكم وعن بعضكم البعض. ستتعرفون معلومات عن األسر 
ومعنى الصداقة وسنبدأ اليوم بالفصل األول والذي يحمل عنوان "اعرفني".

2. يقوم املعلم مبا يلي: إظهار كتاب التلميذ للتالميذ. 

يقول املعلم ما يلي: سيساعدنا كتاب التلميذ هذا على تذكر ما نتعلمه. عند االنتهاء من العمل في كتاب 
التلميذ، سنشاركه 

مع أفراد أسرنا.

3. يقوم املعلم مبا يلي: تسليم كل تلميذ كتابه. التأكد من حصول كل تلميذ على قلم رصاص وبعض أقالم 
التلوين.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ٣ بعنوان "صورتي" والتقطوا قلم رصاص أو قلم 
تلوين. تقول اإلرشادات الواردة في الصفحة ما يلي: 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم صورة لنفسك.

٢٠١٨٢٠١٩/



الفصل األول: اعرفني ٢5

ملحوظة للمعلم: ال تقم بإعطاء التالميذ أّي إرشادات أخرى في تلك املرحلة. ميثل هذا االختبار تقييًما مسبًقا نظرة عامة
نك من حتديد التالميذ الذين بإمكانهم الرسم، والكتابة، واتباع التوجيهات. ميك=

يقوم التالميذ مبا يلي: يستخدم التالميذ قلم رصاص أو أقالم تلوين لرسم صورة ألنفسهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ وقًتا كافًيا لالنتهاء من صورهم. احلرص على التجّول بني التالميذ ملراقبة 
كيفية إمساكهم باألقالم الرصاص أو أقالم التلوين، مع مساعدتهم عند احلاجة.

4. يقول املعلم ما يلي: يجب أن تفخروا برسوماتكم! عمل جيد! استخدموا اآلن األقالم الرصاص لكتابة 
أسمائكم على اخلط املوجود أسفل الصفحة.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع الصفحة ٣، "صورتي" واإلشارة إلى اخلط الذي سيكتب عليه التالميذ أسماءهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أسمائهم )بأفضل ما ميكنهم دون مساعدة( أسفل الصور التي 
رسموها. 

5. يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ مبشاركة رسوماتهم مع زميل مجاور. 

يقول املعلم ما يلي: من فضلكم، ليلتفت كل منكم إلى الزميل اجملاور له لعرض الصورة عليه. 
أخبروهم عما رسمتموه.

6. يقوم املعلم مبا يلي: شرح فكرة تنفيذ كتاب"اعرفني" .

يقول املعلم ما يلي: أنتم تعلمون بالفعل الكثير عن أنفسكم! 
على مدار األيام القليلة القادمة، ستتعلمون عن أنفسكم أشياء أكثر، ثم سيقوم كل منكم بإعداد كتاب عن 

نفسه.

7. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال للتعريف بفكرة احلواس، بدًءا بحاسة البصر.

يقول املعلم ما يلي: من فضلكم، أغلقوا الكتب ، ثم ضعوا األقالم الرصاص وأقالم التلوين بجوارها 
أمامكم. 

لن حتتاجوها لبضعة دقائق. 
واآلن سنتحدث عن كيف ميكن أن نكتشف أنفسنا )من أكون(.

أشيروا بأصابعكم جتاه اجلزء الذي يساعدكم على الرؤية.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشيرون بأصابعهم جتاه اجلزء الذي يعتقدون أنه يساعدهم 
على الرؤية.

يقول املعلم ما يلي: هل يعلم أحدكم اسم هذا اجلزء؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذين لإلجابة. إذا أجاب التلميذ األول بصورة صحيحة قائاًل "عني"، يسأل 
املعلم التلميذ التالي: هل توافق؟ قم باإلشارة إلى عينك وُقل:

يقول املعلم ما يلي: هذه عيني. رددوا ذلك معي: "عني." ملاذا تعد عيوننا مهمة؟ كيف تساعدنا في حياتنا؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ٢-4 تالميذ إضافيني لإلجابة.

8. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بالنظر في أرجاء الفصل والتفكير فيما يرونه. 

يقول املعلم ما يلي: انظروا حولكم لكل األشياء التي ميكنكم رؤيتها. توجد العديد من األلوان في هذه 
الفصل! لنرى األلوان التي ميكنكم اكتشافها.

9. يقوم املعلم مبا يلي: رفع كتاب أو شيء آخر صغير يتميز بلون واضح للغاية في أرجاء الفصل. 

يقول املعلم ما يلي: هذا )الشيء( )اللون(. رددوا ذلك معي: ")_____(". ارفعوا أيديكم إذا كنت 
ترون شيًئا آخر في هذا الفصل )يتميز بنفس اللون(. 
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البصر

أنا أرى 

ارسم شيًئا تراه في الفصل. 
اكتب اسم ذلك الشيء. 

٢6 الفصل األول: اعرفني

ملحوظة للمعلم: غير مطلوب من التالميذ معرفة أسماء كل األلوان للقيام بهذا النشاط، كل ما عليهم هو 
مطابقة لون الشيء الذي ترفعه أمامهم. 

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء 5 تالميذ أيديهم مرفوعة ومطالبتهم باإلشارة إلى شيء يرونه بنفس اللون، أو 
تسميته، أو السير نحوه. يقوم املعلم بتكرار هذه العملية مع ٢-٣ ألوان أخرى. 

أ. يجب على املعلم تشجيع التالميذ على استخدام عبارات كاملة في اإلجابة، ومساعدتهم ببدايات 
اجلمل مثل: ""أرى ____ أزرق )أدِخل لوًنا مناسًبا(" ليرددوها.

10. يقوم املعلم مبا يلي: شرح فكرة احلواس للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لدينا وسائل خاصة الكتشاف أنفسنا . ُتعرف هذه الوسائل باسم "احلواس". ميكننا أن 
نرى، وميكننا أيًضا أن نسمع، ونتذوق، ونشم، ونلمس. عيوننا تساعدنا على اإلبصار. وخالل التعرف على 

حواسنا، سنكتب قائمة كي نتذكر ما نتعلمه.

11. يقوم املعلم مبا يلي: ابتكار مخطط يظل معروًضا على مدار األيام القليلة القادمة.اكتب العنوان: 
"احلواس". في أحد العمودين، يكتب الكلمات "البصر" و"أنا أرى ..."، وفي العمود اآلخر يرسم عيًنا أو زوًجا 

من العيون.

12. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ الختيار شيء يرونه )في الفصل أو خارجها( ورسمه في الصفحة 
التالية من كتاب التلميذ، "البصر". سيتم استخدام ذلك أيًضا لتقييم استخدامهم لأللوان.إذا كان بإمكان 

التالميذ الكتابة، يقومون بتسجيل 
"أنا أرى ....". 

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ مرة أخرى، وهذه املرة على الصفحة رقم 4. 
سترون دائرة كبيرة في منتصف الصفحة. 

انظروا في أرجاء الفصل وابحثوا عن شيء تودون رسمه. فكروا في اللون الذي تودون استخدامه في 
الرسم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم شيء يرونه في الفصل، باستخدام األلوان املناسبة.   

يقوم املعلم مبا يلي: أثناء قيام التالميذ بالرسم، يتجول املعلم في أرجاء الفصل، مع سؤال التالميذ عن 
األشياء التي يرسمونها واحلاسة التي استخدموها. يسهم تكرار كلمات "حاسة" و"البصر" في مساعدة 

التالميذ على التذكر.

١٣. اخلتام: اسأل التالميذ عما تعلموه عن أنفسهم اليوم وكيف ساعدتهم أعينهم في ذلك.
يقول املعلم ما يلي: اليوم حتدثنا عن إحدى حواسنا: البصر. ما الذي تتذكرون رؤيته اليوم؟ ليخبر كل منكم 

زميله اجملاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة التالميذ ملشاهداتهم مع شريك لكل منهم.
يقول املعلم ما يلي: كيف ساعدتكم أعينكم في العمل اليوم؟ 

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة التالميذ ملشاهداتهم مع شريك لكل منهم.  
يقول املعلم ما يلي: لدينا أربع حواس أخرى. ما الذي تتوقعون أن نتعلمه غًدا؟ سأستخدم عصّي األسماء 

الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أربعة تالميذ ملشاركة أفكارهم عما سيتعلمونه غًدا. 
ميكنك تعديل عدد التالميذ الذين يتم استدعاؤهم، حسب الوقت املتبقي لديك من احلصة.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام حاسة السمع وتسميتها  
 تعلّم املفردات اخلاصة بأفراد األسرة الصغيرة  
مناقشة أساليب التعبير عن االحترام داخل األسرة   

السمع  
األخ  
األخت  
الشقيق/الشقيقة  

نظرة عامة الدرس الثاني
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: نفس املواد املستخدمة في اليوم السابق، باإلضافة إلى:

املفردات األساسية

جرس

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: امنح التالميذ دقيقة لتذكر ما تعلموه في اليوم اإلرشادات

السابق بالفصل.

يقول املعلم ما يلي: َمن منكم يتذكر احلاسة التي ساعدتنا في االستكشاف أمس؟ قوموا جميًعا باإلشارة 
إلى اجلزء الذي ساعدكم على استخدام هذه احلاسة.

2. يقوم املعلم مبا يلي: قيادة لعبة "ما الذي أراه؟" اختيار شىء مرئي جلميع التالميذ في الفصل، وإخبار 
التالميذ بلون الشيء. منح التالميذ أيًضا بعض الدالئل مثل احلجم ، أو اللون، أو ...... .إذا كان التالميذ 

يواجهون صعوبة في إيجاده. تكرار العملية مع ٣-4 أشياء بألوان مختلفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر في أرجاء الفصل للبحث عن أشياء باللون الذي يحدده لهم، ثم رفع 
أيديهم لتخمني الشيء الذي اختاره.

يقول املعلم ما يلي: ما هي احلاسة التي استخدمتموها إليجاد األلوان في اللعبة؟

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى "مخطط احلواس" أثناء إجابة التلميذ. تلخيص: 

يقول املعلم ما يلي: أول حاسة تعلمناها هي "البصر". نحن نستخدم أعيننا للرؤية.
سنضيف اليوم إلى قائمتنا حاسة أخرى. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: شرح حاسة السمع، مع مطالبة التالميذ بتخمني احلاسة املقصودة. 

يقول املعلم ما يلي: سأمنحكم بعض األدلة عن احلاسة التالية. سنرى إن كان بإمكانكم تخمينها. أغلقوا 
أعينكم جميًعا. اصغوا بانتباه.

4. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام أشياء مختلفة متوفرة في الفصل )جرس، صفارة، تصفيق األيدي، إلخ( 
إصدار صوت، ثم طرح السؤال التالي. تكرار العملية مع 4-5 أشياء أو أصوات.

يقول املعلم ما يلي: ما الشيء الذي تسبب في إصدار الصوت في رأيكم؟
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يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة. 

5. يقول املعلم ما يلي: ما احلاسة التي تستخدمونها؟ [اطلب من التالميذ اإلجابة].
احلاسة التي استخدمتموها "السمع". أغلقوا أعينكم مرة أخرى وابقوا هادئني للغاية. ما الذي سمعتموه 

أيًضا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: البقاء في وضع الثبات مع غلق األعني ملدة ١٠-٢٠ ثانية، ثم رفع األيدي 
ملشاركة شيء سمعوه. 

6. يقول املعلم ما يلي: أشيروا بأصابعكم جتاه اجلزء الذي يساعدكم على السمع. ما اسم هذا اجلزء؟ 

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى اجلزء الذي خمنوا أنه يساعدهم على السمع.  محاولة تخمني 
كلمة "أذن".

7. يقوم املعلم مبا يلي: إضافة كلمات "السمع" و"أنا أسمع ..." إلى أحد عمودي "مخطط احلواس"، ورسم 
رسمة أو صورة ألذن في العمود اآلخر.

يقول املعلم ما يلي: نحن نعلم أن احلاسة هى "السمع"، واجلزء الذي يساعدنا هو األذنني. رددوا ذلك معي: 
"أذن." 

8. يقول املعلم ما يلي: اآلن سنفكر بشكل أعمق في السمع. كيف يساعدنا السمع خالل اليوم؟ شاركوا 
أفكاركم مع الزميل اجملاور لكٍل منكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة التالميذ ملا يتيح لنا السمع القيام به.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكنكم التفكير مبوقف يساعدكم فيه السمع على احملافظة على سالمتكم؟ شاركوا 
أفكاركم مع الزميل اجملاور لكٍل منكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: يتحدث التالميذ مع شريك لكٍل منهم حول كيف ميكن أن يساعدنا السمع 
على احملافظة على سالمتنا.

9. يقول املعلم ما يلي: بعد ذلك، سنتحدث عن أسرنا. هل ميكنكم حتديد بعض األصوات التي تسمعونها في 
املنزل مع أسركم؟ 

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام "عصّي األسماء" الختيار 5-6 تالميذ ملشاركة بعض األصوات التي يسمعونها 
في املنزل مع أسرهم.

10. يقوم املعلم مبا يلي: التمهيد ملوضوع "األسر". في هذا القسم، سنركز فقط علىاألسرة الصغيرة، 
واآلباء واألشقاء. 

يقول املعلم ما يلي: ما الذي ميكن أن نكتشفه عن أسرنا؟ 
ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم إخوة أو أخوات.   
ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم إخوة أو أخوات أكبر منكم.   
ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم إخوة أو أخوات أصغر منكم.  

ملحوظة للمعلم: يجب أن يكون التالميذ ملمني بكلمات أخ، وأخت، وشقيق أو شقيقة بانتهاء هذا النشاط، 
ولكن الكلمات األخرى سيتم تعزيز مفهومها وتعلمها بشكل كامل في الفصل التالي. 

11. يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة العّد حتى ٣، مع التطبيق على عدد األشقاء. 

يقول املعلم ما يلي: عندما نتحدث عن اإلخوة واألخوات مًعا، سنصفهم باألشقاء. لنرى إن كان بإمكاننا 
تذكر العّد، إلحصاء عدد األشقاء لدينا. سنلعب لعبة "ِقف إذا". 

يجب عليكم الوقوف إذا كان لديكم أخ واحد أو أخت واحدة.   
اآلن، يجب عليكم جميًعا إظهار الرقم "واحد" على أصابعكم. [يعاود التالميذ اجللوس].  
يجب عليكم الوقوف إذا كان لديكم شقيقان فقط؛ سواء كانوا أخني أم أختني.  
اآلن، يجب عليكم جميًعا إظهار الرقم "اثنني" على أصابعكم. [يعاود التالميذ اجللوس].  
 يجب عليكم الوقوف إذا كان لديكم ثالثة أشقاء فقط؛ سواء كانوا إخوة أم أخوات.  
اآلن، يجب عليكم جميًعا إظهار الرقم "ثالثة" على أصابعكم. [يعاود التالميذ اجللوس].  
ِقفوا إذا كان لديكم أكثر من ثالثة أشقاء. [يعاود التالميذ اجللوس].  
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ارسم شيًئا تراه في الفصل. 
اكتب اسم ذلك الشيء. 

أسرتى في احلديقة
ارسم دائرة حول األخ واألخت. استكمل تلوين الصورة.
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ِقفوا إذا لم يكن لديكم أي أشقاء. [يعاود التالميذ اجللوس].  

12. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال من األسر إلى التحدث عن االحترام.

يقول املعلم ما يلي: بعد االنتهاء من هذه اللعبة، هل ميكننا القول بأن كل أسرنا متشابهة؟ [يتلقى املعلم 
بعض إجابات التالميذ].

ليست كل األسر متشابهة، ولكن جميع أفراد األسرة مهمني لبعضهم بعًضا. هيا بنا نفكر في كيفية إظهار 
االحترام ألسرنا. 

13. يقوم املعلم مبا يلي: تسليم التالميذ كتبهم وأقالم رصاص أو أقالم تلوين. إظهار الصفحة رقم 5 
للتالميذ. 

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى الصفحة رقم 5 من كتاب التلميذ، التي حتمل عنوان "أسرتي في احلديقة". 
ما الذي تراه؟ 

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣-4 تالميذ مبشاركة شيء واحد يرونه في الصورة.

يقول املعلم ما يلي: كل َمن في هذه الصورة ينتمون إلى نفس العائلة. هل ميكنكم حتديد "األخ واألخت"، 
في الصورة؟ ضعوا دائرة حول كل شخص تظنون أنه أخ أو أخت. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم دائرة حول األخ واألخت.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة على األطفال بواسطة قلم رصاص أو قلم تلوين. 

14. يقول املعلم ما يلي: اآلن، لنقم بعّد اإلخوة واألخوات. أشيروا إلى كل دائرة عند النطق بالرقم. "١… ٢… 
٣." كم عدد اإلخوة واألخوات املوجودين؟

يظهر أفراد العائلة في هذة الصورة االحترام جتاه بعضهم بعًضا. تعاونوا مع زمالئكم اجملاورين لبيان 
الطرق التي من خاللها يظهر االحترام في هذه الصورة. 

يقوم التالميذ مبا يلي: محادثة التالميذ مع الزمالء حول أساليب االحترام الظاهرة في الصورة، 
مثل لعب اإلخوة واألخوات مًعا، وقراءة األبناء والوالدين مًعا. 

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ تالميذ ملشاركة اإلجابات مع كل الفصل. 

يقول املعلم ما يلي: اآلن، لديكم بضع دقائق لتلوين باقي عناصر املشهد في احلديقة. عندما ينتهي الوقت، 
سأصفق بهذه الطريقة. [التصفيق بطريقة سريعة]. عندما تسمعون هذا التصفيق، ضعوا أقالم التلوين على 

املقعد وقوموا بالتصفيق بالطريقة نفسها بعدي. بعد ذلك، استمعوا إلى اإلرشاد التالي. لنبدأ التطبيق. 

يقوم املعلم مبا يلي: أطلب من جميع التالميذ التصفيق بالطريقة املذكورة مرة أخري. 

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم.  اآلن، ميكنكم تلوين الصورة. استمعوا إلى التصفيق ملعرفة متى تتوقفون عن 
استخدام أقالم التلوين. 

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ بتلوين أجزاء الصورة املتروكة دون تلوين. بعد بضع دقائق من 
التلوين، جمع تالميذ الفصل مًعا مرة أخرى بالتصفيق بالطريقة املذكورة ليقوموا بتكرار التصفيق. 

15. يقول املعلم ما يلي: ُتعد املساعدة إحد اساليب التعبير عن احترام أفراد األسرة. كيف ميكن أن أساعد 
؟ كيف ميكنهم أن يساعدوكم؟ شاركوا إجاباتكم مع زميلكم املجاور. أخي أو أختي أو والديَّ

16. يقوم املعلم مبا يلي: تعريف التالميذ باللعبة ودور كل تلميذ فيها.. 
يقول املعلم ما يلي: ُتعد املشاركة واللعب مًعا طريقة من طرق التعبير عن االحترام بني اإلخوة واألخوات. 

ميكنكم إغالق كتب التلميذ ووضع األقالم الرصاص وأقالم التلوين فوقها. لن حتتاجوها لبضع دقائق. 
سنتخيل أننا اإلخوة واألخوات ونحترم بعضنا البعض.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ لتقدمي الشرح مع املعلم. مطالبة التلميذ بـ "تخيل" أنه أو أنها أخ أو 
أخت للمعلم وأن عمركما 7 و9 سنوات. التظاهر بأنه يريد لعبة للعب بها ولكنه ال ميلك أّي لعبة. أداء دور 

يعبر عن كيفية مشاركة اللعبة. 
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أسرتي
ارسم صورة ُتظهر أفراد األسرة وهم يستمتعون بوقتهم.

٣٠ الفصل األول: اعرفني

17. يقوم املعلم مبا يلي: التالي، تقسيم التالميذ إلى مجموعات من شركاء. 

يقول املعلم ما يلي: لنتظاهر كما لو كنا عائالت. تعاونوا مع زمالئكم وسأخبركم باإلرشادات. لُنظهر 
لبعضنا كيف نتعامل بلطف واحترام جتاه اآلخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: أداء الدور للموقف نفسه الذي أداه املعلم متاًما. حتديد اجملموعات املكونة 
من تلميذين مع بعضهما حلل املوقف. 

يقوم املعلم مبا يلي: املتابعة بتقدمي أمثلة ملواقف أخري ألداء الدور.ميكن أن يتضمن هذا اإلجراء سلوكيات 
مثل املشاركة واملساعدة واحترام الوالدين. بعد أن يتخيل الشركاء ٣ مشاهد، ميكن مطالبة بعض التالميذ 

بوصف الكيفية التي أظهر من خاللها الشركاء االحترام واملشاركة أثناء اللعب.

18. يقوم املعلم مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 6 ومطالبة التالميذ بفعل األمر نفسه. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم صورة ُتظهر أفراد األسرة وهم يستمتعون بوقتهم. 

يقول املعلم ما يلي: لنستمع إلى بعض األفكار قبل البدء. ماذا ميكن أن نرسم؟ [احصل على إجابات قليلة 
من التالميذ.] 

ال تنسوا رسم الرقم الصحيح لإلخوة واألخوات في ُأسركم. 

ل  يقوم التالميذ مبا يلي:رسم مشهد لأُلسر وهي تستمتع بوقتها وميارسون النشاط املفضَّ
ويعبرون عن االحترام بني أفراد العائلة.

19. يقوم املعلم مبا يلي: أثناء عمل التالميذ، التجّول في الفصل ومطالبتهم بشرح الصورة وكيفية إعراب 
األسرة عن االحترام جتاه أفرادها.

20. اخلتام: يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة ما يتعلق بحاسة البصر والسمع وإظهار االحترام. 
يقول املعلم ما يلي: في معظم األوقات، نستخدم احلواس في آن واحد. كيف استخدمتم البصر والسمع في 

الوقت نفسه اليوم؟ شاركوا املعلومات مع الزميل اجملاور لكل منكم.
هوا إلى الزمالء من شركائكم بالشكر على التعاون معكم اليوم. وفي اخلتام، توجَّ
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام حاسة اللمس وتسميتها  
تعلّم املفردات اخلاصة بأفراد العائلة املمتدة  
 مناقشة األدوار داخل األسرة وأساليب   

التعبير عن االحترام بني أفرادها

اللمس،   
اإلحساس،  

نظرة عامة الدرس الثالث
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: نفس املواد املستخدمة في اليوم األول، باإلضافة إلى:

املفردات األساسية

أكياس ورقية:
حتتوي على أشياء مختلفة ذات ملمس متنوع، 

كامللمس الناعم واخلشن. يكفي 
وضع ٣-4 أكياس على كل طاولة، حتمل أرقام من ١ 

إلى ٣ أو من ١ إلى 4. 

اكتِشف )9٠ دقيقة(
م في اليوم الثاني بإيجاز. مطالبة التالميذ اإلرشادات 1. مقدمة: يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة معلومات التعلُّـ

مبشاركة أفكارهم مع زمالئهم. 
يقول املعلم ما يلي: أمس حتدثنا عن األسرة. ما أحد األشياء التي فعلتموها أمس ملساعدة أحد أفراد 

األسرة؟ [احصل على إجابة من ٣ إلى 5 تالميذ].
شاركوا زمالئكم : ما احلاستان اللتان تعلمناهما حتى اآلن؟

2. يقوم املعلم مبا يلي: التعريف باحلاسة الثالثة التي ستخضع للمناقشة، وهي حاسة اللمس، وهذا من 
خالل مطالبة التالميذ بتخمني حقيقتها من خالل األدلة عليها. 

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنتعلم حاسة ثالثة مهمة لنا. 
لنَر ما إذا كان ميكنكم تخمني حقيقة هذه احلاسة إذا ذكرت لكم بعض األدلة عليها:

تساعدني على وصف األشياء. استخدم هذه احلاسة بجلدى كله.
غالًبا استخدم اليدين لهذه احلاسة.

يقوم املعلم مبا يلي: باستخدام عصّي األسماء، يطلب من بعض التالميذ تخمني احلاسة التي يصفها. 
يقول املعلم ما يلي: هذه احلاسة اجلديدة ُتسمى "اللمس". ميكن اللمس باستخدام أّي جزء من اجلسم، 

ولكن في معظم األوقات نستخدم اليدين. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع األكياس الورقية اململوءة مسبًقا باألشياء إلى كل طاولة.

يقول املعلم ما يلي: أقوم بتوزيع األكياس الغامضة. ال تنظروا داخل األكياس، نستستخدم حاسة اللمس 
فقط ملعرفة ما إذا كان ميكن تخمني ما يوجد داخلها. عندما أقول: "ابدأوا"، ميكن للتلميذ األول التقاط الكيس 

األول. دون النظر داخل الكيس، ضعوا أيديكم في احلقيبة وصفوا للتالميذ على املقعد ما تشعرون بوجوده. 
عند االنتهاء، أعطوا الكيس إلى الزميل اجملاور. "ابدأوا".

يقوم التالميذ مبا يلي: دون النظر، يضع التالميذ أيديهم في الكيس ويخبرون زمالئهم على املقعد 
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مبا يبدو عليه ما يلمسونه. بعد ذلك، يعطي التلميذ الكيس للتلميذ التالي إلى أن يلمس كل تلميذ على املقعد ما 
في الكيس. فقط بعد أن يصف كل تلميذ ما شعر به وتخمينه حلقيقة الشيء، ميكن للتالميذ فتح الكيس لرؤية 

ما كانوا يلمسونه.

4. يقوم املعلم مبا يلي: أثناء استكشاف التالميذ لألكياس الغامضة، التجّوال في أرجاء الفصل واالستماع 
لبعض كلمات التالميذ التي يستخدمونها لوصف األشياء. إذا ثبت الكيس على املقعد واجتمع التالميذ على 

شيء واحد، ينبغي تذكيرهم باستمرار نقل الكيس واالنتقال إلى األكياس األخرى.

ل؟ [احصل على العديد  5. يقول املعلم ما يلي: اآلن، بعد أن حتسستم كل األشياء، َمن لديه شيء مفضَّ
من اإلجابات من التالميذ ممن رفعوا أيديهم. ولالستمرار، نحتاج أواًل إلى تنظيم األشياء. رجاًء وضع كل 

األشياء في الكيس مرة أخرى. 
بعد ذلك، ضعوا كل األكياس في اليمني. سأجمع األكياس.

6. يقوم املعلم مبا يلي: أثناء انتقاله جلمع األكياس، طرح األسئلة على التالميذ لتوسعة تفكيرهم حول 
حاسة اللمس.

يقول املعلم ما يلي: لقد استطعتم وصف ملمس األشياء بطرق مختلفة. لنفكر في أهمية اللمس في 
مساعدتنا على ممارسة احلياة. أجيبوا على كل سؤال وأخبروا به الزميل اجملاور.

ماذا اكتشفتم بشأن اللمس اليوم؟  
ماذا يحدث عندما تلمسون شيًئا ساخًنا؟  
ماذا يحدث عندما تلمسون شيًئا حاًدا؟   
كيف حتمي حاسة اللمس سالمة اإلنسان؟  

7. يقوم املعلم مبا يلي: إضافة كلمة "ملس" و"أشعر بـ..." في أحد األعمدة مبخطط احلواس ويد في العمود 
اآلخر. بعد ذلك، مراجعة احلواس الثالث جميعها مما تعلمه التالميذ حتى اآلن.

يقول املعلم ما يلي: لنتذكر كل احلواس التي تعلمناها. 
احلاسة األولى كانت البصر. نقول: "أرى..."، أشيروا إلى جزء اجلسم الذي نستخدمه للنظر.  
أما احلاسة الثانية، فنستخدم فيها األذن. نقول: "أسمع..." فما كانت هذه احلاسة؟ [يجب التالميذ   

جميًعا في آن واحد].
تعلمنا اليوم الرقم 6. نقول: "أشعر بـ ..."، فما جزء اجلسم الذي نستخدمه عادًة في اللمس؟   

8. يقوم املعلم مبا يلي: نقل التالميذ إلى مواصلة التعلُّم بشأن موضوع العائالت. اليوم، يناقش التالميذ 
موضوع العائالت املمتدة ممن قد يعيش أفرادها في منزل األسرة أو ال، مبا يتضمن األجداد واألعمام 

والعمات وأبنائهم.

يقول املعلم ما يلي: أمس، حتدثنا حول اأُلسر. حتدثنا عن اإلخوة واألخوات وكذلك عن األمهات واآلباء 
قلياًل. يوجد املزيد من األفراد في العائلة. فمن أيًضا يوجد ضمن أفراد العائلة؟ [يتلقى املعلم بعض إجابات 

التالميذ].
نسمي هؤالء األفراد: العائلة املمتدة. ما مدى أهمية أفراد العائلة هؤالء في حياتنا؟ شاركوا أفكاركم مع 

الزميل اجملاور لكٍل منكم.

9. يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ كتبهم وأقالم التلوين، ومطالبتهم بفتحها على الصفحة 7، "العائلة". 

يقول املعلم ما يلي: ما الذي يحدث في الصورة؟ هذه كلها عائلة واحدة. ما الذي تراه؟

يقوم املعلم مبا يلي: باستخدام عصّي األسماء، اختيار 4 تالميذ لإلشارة إلى شيء يرونه في الصورة.

10. يقول املعلم ما يلي: لنقرأ حول الصورة ونتابع اإلرشادات. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اجلدة تقرأ كتاًبا. 

يقول املعلم ما يلي: ضعوا أصبعكم على الشخص الذي تظنون أنه اجلدة. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ضعوا دائرة حولها.

يقول املعلم ما يلي: ارسموا دائرة حول اجلدة التي تقرأ الكتاب.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم دائرة حول اجلدة التي تقرأ الكتاب في الصورة.
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11. يقوم املعلم مبا يلي: تكرار عملية قراءة اجلملة األولى في السطر، ومطالبة التالميذ باإلشارة إلى 
األماكن التي تصفها اجلملة في الصورة، ثم قراءة اإلرشادات ليتابعها التالميذ. 

١٢. عند انتهاء التالميذ من تنفيذ اإلرشادات الثالثة، ينبغي السماح بالوقت لتلوين الصورة بالكامل. 
13. يقوم املعلم مبا يلي: أثناء قيام التالميذ بالتلوين، طرح األسئلة بني وقت وآخر حول أهمية العائلة 

الكبيرة. تتضمن االقتراحات ما يلي: 
هل سبق أن قرأمت كتاًبا مع أحد األجداد؟  
هل سبق أن شاركتم أحد أبناء األعمام في اللعب بعلبة؟   
كم منكم لديه أفراد من العائلة املمتدة يعيشون معهم؟  
هل عالقتكم بالوالدين واألجداد متشابهة؟ وما أوجه االختالف بينهما؟  

14. اخلتام: اطلب من التالميذ أن يخبروا زميلهم اجملاور باحلواس الثالث التي تعلَّموها حتى اآلن مع ذكر 
مثال على طريقة استخدام إحداها اليوم.

15. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ ليخبروا زميلهم اجملاور باحلواس الثالثة التي تعلموها حتى اآلن 
ومثااًل عن كيفية استخدامهم اليوم.

يقول املعلم ما يلي: بينما أجمع كتب التلميذ اخلاصة بكم، التفتوا إلى زميلكم املجاور وأخبروه باحلواس 
الثالث التي تعلمتموها حتى اآلن. واذكروا مثااًل واحًدا على الطريقة التي استخدمتم بها إحدى احلواس 

اليوم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
استخدام حاستي الشم والتذوق،   

وذكر اسمهما
 اكتشاف أوجه الشبه واالختالف بني   

األصدقاء واألسرة 

الشم  
التذوق  

نظرة عامة الدرس الرابع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها املستخدمة في اليوم األول، باإلضافة إلى:

املفردات األساسية

صور للطعام

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة املناقشة التي جرت اليوم السابق عن العائلة. اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: ما أحد األشياء التي اكتشفتموها أمس عن العائلة؟ شاركوا اكتشافاتكم مع زميلكم 
املجاور.

2. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي فكرة الصداقة.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعلَّمنا أشياًء عن أسرتنا وعائلتنا حتى اآلن. أما اليوم، فسنتّعلم معنى الصداقة. 
من منكم لديه صديق داخل الفصل؟ أشيروا إلى بعض أصدقائكم. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ بالتحدث عن معنى الصداقة.

يقول املعلم ما يلي: التفتوا ثانيًة إلى زميلكم املجاور، وتبادلوا معه األدوار في اإلجابة عن األسئلة الثالثة 
التالية. 
ما أنواع األشياء التي تؤدونها مع األصدقاء؟   
كيف ميكنكم إظهار حبكم ألصدقائكم؟   
في آخر مرة قضيتم الوقت مع صديق؛ أين كنتما؟ وماذا فعلتما؟  

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى زميلهم اجملاور واإلجابة عن األسئلة، واحًدا تلو اآلخر، ثم 
تبادل األدوار معه واالستماع إليه أثناء حديثه.

4. يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة أوجه الشبه واالختالف بني األسرة واألصدقاء. 

يقول املعلم ما يلي: فكروا مبفردكم في أوجه الشبه بني األصدقاء واألسرة. 

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار قلياًل ومنح التالميذ وقت للتفكير، ثم استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ أو 4 
تالميذ ملشاركة أفكارهم زمالئهم بالفصل.



الفصل األول: اعرفني ٣5

اكتِشف )9٠ دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: فّكروا مع أنفسكم مرة أخرى في أوجه االختالف بني األصدقاء واألسرة

يقوم املعلم مبا يلي: االنتظار قلياًل ومنح التالميذ وقت للتفكير، ثم استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ أو 4 
تالميذ ملشاركة أفكارهم مع الصف.

5. يقوم املعلم مبا يلي: تنظيم التالميذ إلي مجموعات لتمثيل موقف آخر قصير مع زميل آخر مجاور لهم. 
املشهد التمثيلى هذه املرة عن األصدقاء. 

يقول املعلم ما يلي: سوف نلعب "لنتخيل" مرة أخرى. لنتخيل هذه املرة بأننا أصدقاء ونرى كيف ميكننا 
مساعدة بعضنا بعًضا. ليعمل كل منكم مع زميله املجاور وسوف أعطيكم إرشادات. ينتهي الوقت عندما 

تسمعونني أصّفق ثالث مرات.
لقد رأيتم للتو شخًصا يسيء إلى صديقه. فما الذي ميكنكم قوله أو فعله ملساعدة صديقمم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث مع زميلهم لالتفاق على ما ميكنهم قوله أو فعله ملساعدة صديقهم 
على أن يكون فى حالة أفضل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول بني أرجاء الفصل أثناء تأدية التالميذ املشهد التمثيلى واالستماع إلى بعض 
حلولهم. وعند انتهاء الوقت، يقوم بالتصفيق ثالث مرات وتشجيع التالميذ على مشاركة فكرتني أو ثالثة من 

أفكارهم الرائعة التي سمعها من مجموعات مختلقة. 

6. يقوم املعلم مبا يلي: شكر التالميذ على مشاركتهم حتى تنتقل إلى موضوع آخر. ثم إخبارهم برغبتك 
في معرفة مقدار ما تعلمونه عن احلواس، ومراجعة احلواس الثالث من خالل ممارسة لعبة. يتم هذا بقول 

عبارة تتضمن استخدام حاسة ما وتوجيه التالميذ لإلشارة إلى عضو اجلسم )العني أو األذن أو اليد(الذي 
يستخدمونه الستقبال هذه احلاسة.

يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة جديدة اسمها "حواّسي". سأقول لكم كيف أستخدم حاسة ما. وعليكم 
التفكير في احلاسة التي أصفها واإلشارة إلى عضو اجلسم الذي أستخدمه. قوموا مبحاكاتي للتدريب: 

أشيروا إلى أذنيكم إذا كنُت أصف حاسة السمع [أِشر إلى أذنيك]، وأشيروا إلى يديكم إذا كانت حاسة 
اللمس، وإلى عينيكم إذا كانت حاسة البصر.

أرى يوسف يرتدي معطًفا أزرق.  
م ٣ أو 4 أمثلة إضافية من أجل اللعبة].   أسمع تغريد العصافير. [قد=

7. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي حاسة الشم. 

يقول املعلم ما يلي: واآلن، لنتحدث عن حاسة جديدة. ما إحدى الطرق املستخدمة ملعرفة أن شخًصا ما 
يطهو طعاًما؟ شاركوا أفكاركم بهدوء مع زميلكم املجاور. 

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال بهدوء كٌل إلى زميله.

يقوم املعلم مبا يلي ثم يقول: أخذ نفس عميق وقوي من األنف. ما الذي أفعله؟ [كرر األمر واستمع إلى أجوبة التالميذ]. 
هل أخبر أي منكم زميله أن بإمكانكم شم رائحة طهي الطعام؟ 

ما الرائحة املفضلة لديكم؟ [اختر بعض التالميذ لإلجابة].
وما الرائحة التي ال حتبونها؟ [اختر بعض التالميذ لإلجابة].

يقوم املعلم مبا يلي: إضافة الكلمات "شم" و"أنا أشم" إلى مخطط الفصل بجوار صورة األنف.

8. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي حاسة التذوق باستخدام صور أطعمة مختلفة.

يقول املعلم ما يلي: آخر حاسة سنتعلمها هي حاسة التذوق. 
هل ميكنكم وصف طعم األكل الذي تعّبر عنه كل صورة نّطلع عليها إلى زميلكم املجاور؟ هل طعمه حلو أم 

مالح أو الذع؟ ما الكلمات األخرى التي ميكنكم استخدامها لوصف الطعم؟

يقوم املعلم مبا يلي: عرض أو رسم صور طعام متعددة، ومنح التالميذ ما يصل إلى دقيقة بعد رؤية كل 
صورة ملناقشتها مع زمالئهم املجاورين. ثم إضافة الكلمات "تذوق" و"أنا أتذوق" باإلضافة إلى صورة فم 

إلى مخطط الفصل.

9. يختبر التالميذ ذاكرتهم عن احلواس اخلمس في صفحة ٨، "حواسنا اخلمس"، من كتاب التلميذ عن طريق 
توصيل صور أعضاء اجلسم باحلواس التي تقّدمها. سوف يرسم التالميذ خًطا بني الكلمة والصورة. ولدعم 
التالميذ املبتدئني في القراءة، اقرأ احلاسة األولى بصوت مرتفع ثم انتظر قلياًل حتى يقوم التالميذ بتوصيل 

الصورة، ثم اقرأ احلاسة التي تليها. 
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الفصل األول: اعرفنى

البصر

الّشم

السمع

اللمس

التذوق

حواسنا اخلمس
ارسم خطوًطا لتوصيل كل حاسة بعضو اجلسم املسئول عنها.

٣6 الفصل األول: اعرفني

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتب التالميذ عليهم.

يقول املعلم ما يلي: لنَر مقدار ما نتذكره عن حواسنا اخلمس كلها! انتقلوا إلى صفحة ٨، "حواسنا 
اخلمس"، من كتاب التلميذ. تقول اإلرشادات: 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم خطوًطا لتوصيل كل حاسة بعضو اجلسم املسئول عنها..

يقول املعلم ما يلي: التحديدي املطلوب منكم هو توصيل عضو اجلسم باحلاسة التي يقدّمها. سنقوم 
بتوصيل احلاسة األولى مًعا. من يستطيع محاولة قراءة أول كلمة في العمود؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ ممن يرفعون يدهم لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح، الكلمة هي "البصر". أي عضو من أعضاء اجلسم يساعدنا على البصر؟ 
ماذا تستخدمون للرؤية؟ أشيروا إلى عضو اجلسم املقصود بأصبعكم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى العني بأصبع واحد.

يقول املعلم ما يلي: رائع! اآلن، ارسموا خًطا بني كلمة "البصر" وصورة العني.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم خط بني كلمة "البصر" وصورة العني.

يقول املعلم ما يلي: سأقرأ اآلن بقية الكلمات بالترتيب ثم أمنحكم وقًتا للبحث عن عضو اجلسم املناسب. 
هل أنتم مستعدون؟ الكلمة التالية، أسفل البصر، هي "السمع". ابحثوا عن عضو اجلسم الذي يساعدنا على 

السمع.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ وقت لتوصيل كلمة السمع مع األذن، ثم مواصلة قراءة احلواس الثالث 
التالية مع االنتظار قلياًل بعد كل واحدة ملنح التالميذ وقت للعمل. 

يقوم التالميذ مبا يلي: توصيل احلواس مع أعضاء اجلسم.

10. اخلتام: تكليف التالميذ بجمع كتبهم /أو وضعها جانًبا حسب اإلجراء املّتبع داخل الفصل. 
وكذلك مطالبة التالميذ بشكر زمالئهم املجاورين على مصادقتهم هذا اليوم. 

يقول املعلم ما يلي: لقد أديتم عماًل رائًعا مًعا اليوم. 
رجاًء توّجهوا بالشكر إلى زمالئكم اجملاورين على مصادقتهم لكم اليوم. 

واحرصوا على ذكر الطريقة التي أظهروا بها صداقتهم.
 



الفصل األول: اعرفني ٣7

خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
تقدمي أنفسهم باستخدام الفنون والكلمات  
 حتديد التشابهات واالختالفات بني أنفسهم   

واآلخرين
 حتديد األشياء التي يحبونها واألشياء التي   

ال يحبونها

صورة شخصية  
تشابه   

نظرة عامة الدرس اخلامس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها املستخدمة في اليوم األول.

املفردات األساسية

تعلَّم )9٠ دقيقة(
م من اآلخرين. اإلرشادات 1. مقدمة: ناقش التحول من التركيز على أنفسنا إلى التعلُّـ

ر احلاستني اجلديدتني اللتني تعلمناهما أمس؟ يقول املعلم ما يلي: من يستطيع تذكُّ

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذين ممن يرفعون أيديهم لإلجابة. 
يقول املعلم ما يلي: لقد قمنا بالكثير من العمل للتعرف على أنفسنا. 

واليوم، سوف نتعلم كيف يصف اآلخرون أنفسهم باستخدام الفنون والقصص.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع الكتب اخلاصة بالتالميذ ومطالبتهم باالنتقال إلى صفحة 9،"متثال نفرتيتى".

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة والتحقق من زمالئهم املجاورين أنهم 
على الصفحة نفسها.

٢. كلّف التالميذ بالتدقيق في صورة متثال نفرتيتي املوجودة في صفحة 9 بكتاب التلميذ. بإمكان التالميذ 
اإلجابة عن أسئلتك األولى برفع أيديهم.

يقول املعلم ما يلي: ماذا ترون؟ )سؤال مفتوح للفصل بأكمله(
ما األلوان التي ترونها؟

اآلن تناقشوا بهدوء مع زمالئكم. 
ما األجزاء التي ميكنكم ذكر اسمها في وجهها؟ أشيروا إلى تلك األجزاء على وجهكم عندما تذكرون االسم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تسمية األجزاء التي يرونها من وجه لنفرتيتى مع اإلشارة إلى تلك األجزاء 
على وجههم. 

يقول املعلم ما يلي: كيف تتشابه نفرتيتى معكم؟ التفتوا إلى زمالئكم وحتدثوا معهم. وكيف تختلف عنكم؟ 

3. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ تالميذ لذكر االختالفات، ثم تكليف التالميذ 
بتأّمل الصورة الشخصية الثانية املوجودة في صفحة ١٠ من كتاب التلميذ وطرح األسئلة ذاتها املذكورة 

باألعلى.

يقول املعلم ما يلي: ماذا ترون في هذه الصورة الشخصية؟ )سؤال مفتوح للفصل بأكمله(
ما األلوان التي ترونها؟

متثال نفرتيتي )1370 - 1330 ق م(
ما أوجه الشبه بينك وبني نفرتيتي؟ 

ما أوجه االختالف بينك وبني نفرتيتي؟
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د. مجدي يعقوب
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أجب عن األسئلة التالية مبفردك أو مع زميلك.
ماذا ترى في هذه الصورة؟

ما األلوان التي تراها؟
ما األجزاء التي ميكنك ذكر اسمها في الوجه؟



٣٨ الفصل األول: اعرفني

اآلن تناقشوا بهدوء مع زمالئكم: ما األجزاء التي ميكنكم ذكر اسمها في وجهه؟ أشيروا إلى تلك األجزاء 
على وجهكم عندما تذكرون االسم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم األجزاء التي يرونها من وجه الرجل مع اإلشارة إليها على 
وجههم. 

يقول املعلم ما يلي: كيف يتشابه هذا الشخص معكم؟ التفتوا إلى زمالئكم وحتدثوا معهم. وكيف يختلف 
عنكم؟ 

4. يقول املعلم ما يلي: إحدى الطرق التي متّكننا من تعرف األشخاص والتعريف بأنفسنا بتأمل. 
لقد أضاف الفنان الذي نحت متثال لنفرتيتى تاًجا على رأسها. [صف تفاصيل الصورة الشخصية لدكتور 

مجدي يعقوب أيًضا].
طريقة أخرى متكننا من تعرف األشخاص والتعريف بأنفسنا هي استخدام الكلمات.

5. يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ باالنتقال إلى صفحة ١١، "تعرف أصدقاء جدد"، من كتاب التلميذ. 

يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى املربع األول في الصفحة. التفتوا إلى زميلكم املجاور. ماذا ترون في 
الصورة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة صاحب الصورة األولى وألوانها.

6. يقوم املعلم مبا يلي: قراءة اجلمل التي تلي الصورة بصوت مرتفع بعد أن يناقش التالميذ الصورة ملدة 
دقيقة. وكذلك مطالبة التالميذ باإلجابة عن األسئلة التالية لزميلهم اجملاور.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: مرحًبا، اسمي كرمي. لدي شعرا قصيًرا، وأرتدي نظارة طبية.

يقول املعلم ما يلي: 
التفتوا إلى زميلكم املجاور وناقشوا اآلتي: 

ما الذي تخبرنا به الصورة واجلمل عن هذا الولد؟

يقوم املعلم مبا يلي: االستماع إلى ٣ أو 4 إجابات. 

يقول املعلم ما يلي: تخبرنا الصورة واجلمل عن اسمه وصفتني عنه. األولى، أنه ميتلك شعًرا قصيًرا. 
والثانية، أنه يرتدي نظارة طبية. التفتوا إلى زميلكم مرة أخرى وناقشوا ما يلي: 

كيف يشبهكم هذا الشخص؟ 
وكيف يختلف عنكم؟

هل تعرفون شخًصا يرتدي نظارة طبية؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ لإلجابة عن كل سؤال بصوت مرتفع للفصل بأكمله.

7. يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية مع جميع الصور املوجودة في الصفحتني ١١ و١٢. وتكليف التالميذ 
بتكرار كل عبارة يقرؤنها مع الصورة الثانية فقط، ثم طرح أسئلة معينة بعد الصورة الثانية، مثل "هل 

تعرفون أي بنت جتدل شعرها بضفائر؟ ما لون قميصكم املفضل؟"

يقوم التالميذ مبا يلي: تبادل األدوار مع زميلهم اجملاور في اإلجابة عن األسئلة.

8. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة تالميذ الفصل بأكمله برفع أيديهم لإلجابة عن األسئلة التالية. 

يقول املعلم ما يلي: ما أوجه الشبه بني كرمي ومنى؟ 
وما أوجه االختالف بينهما؟

ما أوجه الشبه بني كرمي وشريف؟ 
وما أوجه االختالف بينهما؟

9. يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ على فهم التشابهات واالختالفات )واحترام األمرين(، وممارسة 
لعبة قصيرة. أيًضا قراءة كٍل من اجلمل التالية واحدة تلو األخرى، ومطالبة التالميذ بالوقوف بجانب املكتب 

بعد كل جملة إذا كانت تصفهم. وبعد ذلك يجلس جميع التالميذ حتى تتسنى قراءة اجلملة التالية.
أ. إذا كان بعض التالميذ غير قادرين على الوقوف، فبإمكانهم رفع أيديهم للمشاركة. 

ب. تشجيع التالميذ على احترام االختالفات بينهم، عند وقوفهم وجلوسهم.

11

تعرَّف أصدقاء جدد

مرحًبا، اسمي كرمي. 
شعري قصير. 

وأرتدي نظارة طبية.

مرحًبا، اسمي شريف. 
عمري ثمانى سنوات.

قميصي املفضل لونه برتقالى.

مرحًبا، اسمي منى. 
عمري سبع سنوات. 
أحب أن أضّفر شعري.

اآلن حانت الفرصة كي تتعّرف ببعض األصدقاء اجلدد. ما أوجه 
التشابه بينهم وبينك؟ 

وما أوجه االختالف بينهم وبينك؟
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يقول املعلم ما يلي: لنلعب لعبة اسمها "قف إذا": 
سأقول جملة، فإذا كانت تصفكم، فقفوا بجوار مكتبكم . وإذا لم تصفكم، فالزموا مقاعدكم.

"عمري سبع سنوات".  
"أمتلك عينني اثنتني".  
"أمتلك شعًرا بنّيًا".  
"أمتلك عينني بنّيتني".  
"أعيش في مصر".  
"األزرق هو لوني املفضل".  
"اسمي يبدأ بحرف __.". [اختر حرًفا]  

يقول املعلم ما يلي: نحن نتعرف طرًقا كثيرة جًدا تشير إلى أوجه التشابه واالختالف بيننا! عودوا إلى كتب 
النشاط اآلن وافتحوا صفحة __. 

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة والتحقق من زمالئهم املجاورين أنهم 
على الصفحة نفسها.

١٠. كلّف التالميذ برسم صورة ألنفسهم في املساحة املتوفرة في صفحة ١٢ من كتاب التلميذ.
يقول املعلم ما يلي: سوف ترسمون صورة أخرى ألنفسكم، ولكن ستستخدمون هذه املرة ما تعلمتموه من 

كل األصدقاء الذين قابلتموهم اليوم. فكروا في األلوان التي متثل على أفضل نحو لون بشرتكم وشعركم 
وعينيكم. فكروا أيضًا في أشياء أخرى تودون قولها عن أنفسكم من خالل الصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة أخرى ألنفسهم ثم التدرب على كتابة اسمهم ثالث مرات 
أسفل الصورة.

يقول املعلم ما يلي: ينبغي لكم الفخر بأنفسكم وبعملكم. 
في دقيقتني، التفتوا إلى زميلكم املجاور وحتدثوا معه. 

شاركوا رسوماتكم مع زميلكم هذا، واشرحوا له ما رسمتموه. 
أخبروا زمالءكم باالختالفات بني ما رسمتموه في اليوم األول ورسمة اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة رسوماتهم مع زميلهم املجاور. ينبغي لهم مشاركة الطريقة التي 
كتبوا بها اسمهم باإلضافة إلى االختالفات بني الرسمتني. 

11. اخلتام: أخبر التالميذ بأنهم سيذهبون للمكتبة أثناء احلصة غًدا. اطرح عليهم األسئلة التالية، 
واستمع إلى إجابة كل سؤال من 3 أو 4 تالميذ. اختر أنسب اإلجابات ثم اكتبها لتكون مبثابة إرشادات 

لليوم التالي.
يقول املعلم ما يلي: سيذهب الصف بأكمله غًدا في رحلة إلى مكتبة املدرسة. ولالستعداد، هيا نتحدث 

عن السلوك الواجب علينا اتباعه عند السير في املدرسة. من منكم يستطيع أن يعطيني إرشادات عن كيفية 
السير في املمرات؟ من منكم يستطيع أن يوضح لي السلوك الواجب اتباعه في املكتبة؟

 يقوم املعلم مبا يلي: كتابة إجابات التالميذ على السبورة وإضافة اإلرشادات اخلاصة به أيًضا.
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صورتي  
ارسم صورة مختلفة لنفسك مستخدًما ما تعلمته اليوم

مرحبا، اسمي
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
 التدرب على التعريف بأنفسهم   

ومشاركة معلومات عن أنفسهم 
 حتديد األنشطة، واحليوانات واألشياء   

املفضلة والتعبير عنها

املكتبة  
أخصائى املكتبة   

نظرة عامة الدرس السادس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها املستخدمة في اليوم السابق، باإلضافة إلى نسخ من صورتني شخصيتني تعبران عن الفنان )في 
كتاب أو مطبوعة(، األمثلة املستخدمة: فريدا كاهلو - صورة شخصية ذاتية بقالدة شائكة وطائر طنان )١94٠(، فان جوخ - صورة 

شخصية ذاتية كرّسام )١٨٨7(.

املفردات األساسية

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: مراجعة القواعد املوضوعة في اليوم السابق وأي إجراءات مدرسية للمشي كصف اإلرشادات

في املمرات، قبل املغادرة لزيارة مكتبة املدرسة. سوف يحتاج التالميذ إلى كتبهم واألقالم الرصاص أو أقالم 
التلوين اخلاصة بهم في املكتبة.

يقول املعلم ما يلي: لنراجع القواعد التي ناقشناها أمس. من منكم يتذكر الطريقة املفترض بنا اتباعها 
للسير في طريقنا إلى املكتبة؟ [أضف مثالني آخرين].

2. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي أخصائى املكتبة للتالميذ مبجرد دخول املكتبة. ومطالبة األمني بطرح األسئلة 
املقترحة، ثم السماح له بتقدمي الهدف من املكتبة. 

يقول املعلم ما يلي: لنقدم التحية إلى أخصائى املكتبة. 
[يقّدم التالميذ التحية إلى أخصائى املكتبة مًعا باحترام]

[يطرح أخصائى املكتبة األسئلة التالية] 
من منكم زار مكتبة من قبل؟

ماذا ترون في املكتبة؟
فيما ُتستخدم املكتبة، برأيكم؟

ما األلوان التي ترونها؟

3. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي جولة قصيرة للتالميذ إذا رغب في ذلك مع اإلشارة إلى املكونات الرئيسية، 
مثل أرفف الكتب ومنطقة احلاسب اآللي )إن ُوِجدت(، واألماكن اخملصصة للقراءة، وما إلى ذلك. 

يقول املعلم ما يلي: باألمس، ألقينا نظرة على صور شخصية وعرفنا أن الناس يستخدمون األلوان 
والتفاصيل للتعريف بأنفسهم. 

أما اليوم فسوف جنيب عن السؤالني التاليني: 
ما األشياء األخرى التي يظهرها الفنانون لنا عندما يرسمون أنفسهم؟ 

ما الذي ميكننا معرفته عن األشخاص من خالل الصور الشخصية؟

4. يقوم املعلم مبا يلي: عرض صورة شخصية على التالميذ شبيهة بصورة فان جوخ - كرّسام )١٨٨7(. 
وكذلك التدرب على حتديد األلوان والعّد مع التالميذ باستخدام الصور.
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تعلَّم )9٠ دقيقة(

يقول املعلم ما يلي: أحياًنا يخبرنا الفنانون في الصور الشخصية مبا يحبون فعله. التفتوا إلى زميلكم 
املجاور وأجيبوا عن أسئلتي التالية.

ماذا ترون في هذه الرسمة؟  
ما األلوان التي ميكنكم تسميتها؟  
ماذا تعرفون عن هذا الشخص؟  
في رأيكم، ما األشياء التي كان يحب فعلها؟  
كم عدد ____)اختر شيًئا في الرسمة( التي ترونها؟  

5. يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذين أو ٣ ملشاركة أفكارهم مع الصف بأكمله في اإلجابة عن السؤال 
"ماذا تعرفون عن هذا الشخص؟" و "في رأيكم، ما األشياء التي كان يحب فعلها؟" وبعد ذلك عرض صورة 
شخصية على التالميذ شبيهة بـ: فريدا كاهلو - صورة شخصية ذاتية بقالدة شائكة وطائر طنان )١94٠(.

يقول املعلم ما يلي: أحياًنا يخبرنا الفنانون في الصور الشخصية باألشياء التي يستمتعون بها. ارفعوا 
أيديكم لإلجابة عن أسئلتي. 

ماذا ترون في هذه الصورة الشخصية؟  
ما األلوان التي ميكنكم تسميتها؟  
ماذا تعرفون عن هذا الشخص؟  
ماذا حتب في رأيكم؟  
كم عدد [القرود، أو الفراشات، أو ما إلى ذلك] التي تراها؟  

6. يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ بااللتفات إلى زمالئهم املجاورين والتحدث عن األشياء "املفضلة" 
لديهم. 

يقول املعلم ما يلي: لنتحدث عن األشياء التي نحب فعلها وبعض األشياء املفضلة لدينا. التفتوا إلى زميلكم 
املجاور، وتبادلوا معه األدوار في اإلجابة عن األسئلة التالية بهدوء.

ماذا حتب أن تفعل من أجل اللهو/اللعب؟  
ما وجبتك املفضلة؟ ما حلواك املفضلة؟  
ما حيوانك املفضل؟  

7. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي محور تركيز درس الغد: كتابة مقدمة تعريفية بالنفس وعمل ألبوم صور 
صغير. وأيًضا توزيع كتب التلميذ اخلاصة بهم.

يقول املعلم ما يلي: سوف نتمرن غًدا على طريقة التعريف بأنفسنا إلى جانب شيئني أو ثالثة من األشياء 
التي حتبونها. سوف تشاركون أيًضا صوًرا عن أنفسكم مع زمالئكم في الفصل. للتحضير، تعالوا نقابل 

تلميذين آخرين ونرى كيف سيعّرفون أنفسهم. انتقلوا إلى صفحة ١٣ في كتاب التلميذ.

8. يقوم املعلم مبا يلي: التركيز على صفحة ١٣، "هيا نتعارف أكثر"، في كتب التلميذ، وتكليف التالميذ 
مبناقشة ما يرونه. 

يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على الصورة في املربع األول بالصفحة قبل أن نقرأ اجلمل مًعا. ارفعوا 
أيديكم وسأختار من بينكم لإلجابة عن أسئلتي. 

ماذا يفعل الشخص املوجود في الصورة؟  
ماذا ترون أيًضا؟  
ما األلوان التي ترونها؟  
ماذا تعرفون عن الشخص من خالل الصورة؟  

اآلن، لنقرأ اجلمل اجملاورة للصورة األولى. أشيروا إلى الكلمات عند تكرار كل جملة بعدي.

9. يقرأ املعلم بصوت عالٍ: مرحبًا، اسمي نادية. [يقوم التالميذ بترديد اجلملة]. 

أعيش في مصر. [يقوم التالميذ بترديد اجلملة].
أسرتي من أسوان. [يقوم التالميذ بترديد اجلملة].

أحب لعب كرة القدم. [يقوم التالميذ بترديد اجلملة].
10. يقول املعلم ما يلي:

هل حتبون لعب كرة القدم؟ 
إذا كنتم قد لعبتم كرة القدم من قبل، فأخبروا زميلكم املجاور بقصة عما حدث.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية نفسها)رقم ٨ و9( مع صورة يوسف، بدًءا بطرح أسئلة حول الصورة، 
ثم قراءة اجلمل وتكليف التالميذ بتكرار كل جملة. 

يقول املعلم ما يلي:
هل حتبون القراءة؟ 
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هيا نتعارف أكثر

مرحًبا، اسمي نادية. 
أعيش في مصر. 
أسرتي من أسوان.
أحب لعب كرة القدم.

مرحًبا، اسمي يوسف. 
عمري عشر سنوات. 

   أحب القراءة. 
 أحب ركوب الدراجة.
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أخبروا زميلكم املجاور باسم آخر كتاب قرأمتوه.
من قرأه معكم؟

11. يقوم املعلم مبا يلي: جمع التالميذ مًعا إلجراء آخر نشاط.

يقول املعلم ما يلي: يخبرنا كٌل من نادية ويوسف عن نفسهما وعن األشياء التي يحبان القيام بها من خالل 
صورتيهما وعبارتيهما. واآلن، سوف تفكرون في ثالثة أشياء حتبونها أو حتبون القيام بها. انتقلوا إلى 

صفحة ١4 من كتاب التلميذ وارسموا صوًرا لثالثة أشياء حتبونها أو حتبون القيام بها. سوف تستخدمون 
هذه الصور غدًا. 

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم ثالثة أشياء مفضلة لهم في كتاب التلميذ.

12. اخلتام: يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ بإحضار ثالث صور ألنفسهم في ثالثة أعمار مختلفة 
في اليوم التالي.إذا كنت تعتقد أن التالميذ لن يتمكنوا من إحضار الصور، فاسمح ببعض الوقت في بداية 

الدرس التالي لرسم ثالث صور ألنفسهم في أعمار مختلفة. 14

الفصل األول: اعرفنى

أشياء أحبها
ارسم ثالثة من أشيائك الـمفضلة.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي: 
 التدرب على التعريف بأنفسهم   

باستخدام الصور
 ترتيب الصور الفوتوغرافية حسب   

العمر.
 مناقشة أوجه التغير التي تطرأ عليهم   

مع تقدمهم في العمر

يعر=ف  

نظرة عامة الدرس السابع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها املستخدمة في اليوم األول، باإلضافة إلى: 

املفردات األساسية

مقصصمغإحضار التالميذ ٣ صور من املنزل

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتب التلميذ ومراجعة صور نادية ويوسف من اليوم السابق في اإلرشادات

صفحة ١٣. وكذلك تكليف التالميذ باستخدام العبارتني "مرحًبا، اسمي ..." و"أحب أن ..." مع زمالئهم 
اجملاورين وكتابة اجلمل االفتتاحية على السبورة بحيث يبدأ التالميذ في ربط احملادثة الشفهية مع مثيلتها 

املكتوبة. والبدء بقول:

يقول املعلم ما يلي: ابحثوا عن صفحة ١٣ مرة أخرى في كتاب التلميذ. لنلِق نظرة مرة أخرى على الطريقة 
التي عرَّف بها يوسف نفسه. كرروا كل جملة من بعدي، ثم استكملوا اجلملة نفسها باسمكم أو الشيء 

املفضل لديكم.

يقرأ املعلم بصوت عالٍ: "مرحبًا، اسمي يوسف".

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار اجلملة.

يقول املعلم ما يلي: هذه املرة، انطقوا اسمكم بدالً من اسم يوسف. "مرحبًا، اسمي…"

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق هذه اجلملة االفتتاحية مًعا مستخدمني اسمهم.

يقول املعلم ما يلي: "عمري ١٠ سنوات".

يقوم التالميذ مبا يلي: التكرار

يقول املعلم ما يلي: هذه املرة، إذا كنتم تعرفون عمركم فاذكروه. "عمري... سنوات". إذا كنتم ال تعرفون كم 
عمركم، فاستخدموا الرقم "6" اليوم فقط.
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يقوم التالميذ مبا يلي: قول هذه اجلملة االفتتاحية مًعا مع ذكر عمرهم.

ملحوظة للمعلم: لم يتعلم التالميذ األرقام التي تعّبر عن عمرهم بعد، ولكن العديد منهم سيعرف عمره من 
التعلُّم غير الرسمي. 

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذه العملية مع العبارتني "أحب القراءة" و"أحب أيًضا ركوب دراجتي".

2. يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ بعد ذلك بالبحث عن الصور الشخصية التي أحضروها والتي تعبر 
عنهم في ثالثة أعمار مختلفة. والتأكد من إتاحة بعض الوقت للتالميذ الذين لم يحضروا صوًرا لكي يرسموا 

أنفسهم في ثالثة أعمار مختلفة. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: وصف ثالث صور خاصة به للفصل، مع البدء بذكر عمره في كل صورة.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا وصف أنفسنا من خالل الرسومات والكلمات. وميكننا أيًضا أن نخبر الناس عن 
أنفسنا من خالل الصور. إليكم ثالث صور لنفسي. في الصورة األولى، كان عمري ______ سنة. 

وفي هذه الصورة، كان عمري ______ سنة؛ أما في الصورة األخيرة فكان عمري ______ 
سنة. 

لنكتشف كم كان عمركم في صوركم الثالث. تعالوا أواًل نتدرب على األرقام التي نعرفها.

4. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة األرقام ٠ و١ و٢ و٣ على السبورة وتكليف التالميذ بقراءة األرقام أثناء 
كتابتها. 

يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا كتابة األرقام ٠ و١ و٢ و٣ إلى اآلن. واآلن، تدربوا على هذه األرقام في 
املربعات املوجودة أعلى صفحة ١5.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة األرقام ٠ و١ و٢ و٣ في املربعات املتوفرة. 

يقول املعلم ما يلي: على الرغم من أننا كتبنا حتى الرقم ٣ فقط، إال أننا قمنا بالعّد إلى خمسة. لنتدرب على 
العد حتى خمسة مًعا:

٠، ١، ٢، ٣، 4، 5. أحسنتم! اآلن، سوف نتحدث عن عمرنا في كل صورة. إذا كنتم تبلغون عاًما أو اثنني 
أو ٣ أو 4 أو 5 أعوام، فينبغي لكم متييز األرقام اآلن. أما إذا كانت الصورة حديثة، فرمبا تكونون 6 أو 7 

أعوام. وهذان الرقمان يبدوان هكذا: 

يقوم املعلم مبا يلي: رسم الرقمني 6 و7 على السبورة. 

يقول املعلم ما يلي: إذا لم تكونوا متأكدين من عمركم في أي من الصور، فخّمنوا العمر األقرب قدر 
اإلمكان. انظروا اآلن إلى كل صورة ثم انظروا إلى خط  األعداد املوجود في منتصف الصفحة. 

اختاروا صورة واحدة. كم كان عمركم في الصورة؟ ضعوا دائرة حول هذا العمر في خط األعداد.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول الرقم الذي يدل على عمرهم في الصورة األولى التي 
اختاروها. 

5. يقوم املعلم مبا يلي: تكرار األمر مع جميع الصور الفوتوغرافية الثالث. 

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول الرقمني املوجودين على خط األعداد اللذين ميثالن 
عمرهم في الصورتني الثانية والثالثة اللتني اختاروهما. 

6. يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنجرب شيًئا جديًدا. سنرتب الصور حسب العمر. انظروا إلى خط األعداد 
وأشيروا إلى أصغر عدد - الرقم األقرب إلى ١. ابحثوا عن صورة لكم في هذا العمر، ثم ضعوها في أعلى 

الصفحة التالية، "ألبوم الصور اخلاص بي"، من كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: اتباع اإلرشادات للبحث عن الصورة صاحبة أصغر عمر ووضعها في 
األلبوم. 

7. يقوم املعلم مبا يلي: تكليف التالميذ حتديد الترتيب الصحيح للصورتني التاليتني باستخدام خط األعداد.

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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أنا أمنو

كم يبلغ عمرك في كل صورة؟   
ارسم دائرة حول األعمار الثالثة على خط األعداد. 

الصق صورك فى مراحل عمرية مختلفة  فى الدوائر التالية،
اكتب األعداد ) 0-3( أسفل الصور.
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يقول املعلم ما يلي: ميكننا استخدام خط األعداد هذا ملساعدتنا في البحث عن أكبر عدد أيًضا. إنه العمر 
الذي وضعت حوله دائرة واألقرب إلى الرقم ١٠ على اخلط. أشيروا إلى أكبر رقم وضعتم حوله دائرة. هذا 

هو أكبر عمر تعبر عنه صورتكم. ضعوا هذه الصورة في أسفل الصفحة التي عنوانها "ألبوم صوري".

يقوم التالميذ مبا يلي: اتباع اإلرشادات للبحث عن الصورة األكبر عمًرا ووضعها في األلبوم. 

يقوم املعلم مبا يلي: أخذ صورته األخيرة ووضعها في منتصف الصفحة. مبجرد وضع الصور بالترتيب 
الصحيح، ميكنك لصقها على الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اتباع اإلرشادات للبحث عن الصورة األخيرة ووضعها في األلبوم ولصقها 
على الصفحة بالترتيب. 

8. يقول املعلم ما يلي: اآلن، بعد أن رتبتم صوركم، شاركوها مع زمالئكم على طاوالتكم. سأريكم كيف 
تقومون بذلك. 

يقوم املعلم مبا يلي: العودة إلى جتسيد طريقة وصف الصور اخلاصة به، والتحدث عما كان يفعله 
واألشخاص بكل صورة، وذلك بالترتيب من األصغر إلى األكبر. مطالبة التالميذ الذين يرون الصور بتخمني 

ما كان يفعله في الصورة قبل أن يخبرهم.

9. يقول املعلم ما يلي: اآلن، جاء دوركم. في كل مرة، اعرضوا صوركم على زمالء طاولتكم وأخبروهم 
بشيء واحد عن صورتكم مثلما فعلُت. تذكروا، إذا كنتم لن تشاركوا، فاستمعوا لزمالئكم باحترام. 

10. يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل واالستماع إلى مشاركات التالميذ وتذكير التالميذ باملطلوبات 
األربعة )كم عمركم؟ وماذا كنتم تفعلون؟ وأين كنتم؟ ومن معكم؟( إذا واجهتهم مشكلة. وأيًضا تذكير 

املستمعني بالتمسك باالحترام للغير.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة الصور الثالث اخلاصة بهم مع تالميذ آخرين في مجموعات من 
ثالثة. مشاركة املعلومات التالية لكل صورة، واحدة تلو األخرى: 

في هذه الصورة كان عمري ______ شهور/ سنة.
كنُت __________ [فعل دال على النشاط].

________________ معي في الصورة.
11. يقوم املعلم مبا يلي: ضم التالميذ مًعا للتحدث عن األمناط التي الحظتها في الصور. 

يقول املعلم ما يلي: هل تعتقدون أن مالمحكم تبدو كما هي في جميع الصور الثالث؟ 
كيف نتغير مع تقدمنا في العمر؟

[اختر تالميذ ممن رفعوا أيدهم. إجابات منوذجية: نصبح أكبر حجًما، نتمكن من القيام مبزيد من األشياء، 
نذهب إلى املدرسة]

كيف يتغير دورنا داخل أسرتنا مع تقدمنا في العمر؟

12. اخلتام: يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بشكر زمالئهم على املشاركة واالستماع.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
 تخطيط محتوى كتاب " اعرفنى"   

اخلاصة بهم
مناقشة أشيائهم املفضلة ومشاركتها  

ل   مفضَّ

نظرة عامة الدرس الثامن
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها املستخدمة في اليوم األول.

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع الكتب على التالميذ ومطالبتهم باالنتقال إلى صفحة ١4 - أشياء أحبها. اإلرشادات

مراجعة األشياء املفضلة التي ذكرها التالميذ. 

يقول املعلم ما يلي: لنناقش بعض أشيائنا املفضلة مرة أخرى. التفتوا إلى زميلكم املجاور وشاركوا معه 
أحد األشياء املفضلة لديكم التي رسمتموها.

2. يقوم املعلم مبا يلي: دعوة التالميذ إلى مشاركة أحد أشيائهم املفضلة مع الصف بأكمله. تدوين ٣ أو 4 
من اجلمل املفضلة على السبورة أو ورقة.

يقول املعلم ما يلي: من منكم يستطيع مشاركة شيء مفضل له مع الصف؟ 

3. يقوم املعلم مبا يلي: استطالع رأي الصف بعد كل جملة وتسجيل عدد التالميذ الذين يحبون هذا 
النشاط أيًضا والذين ال يحبونه. 

يقول املعلم ما يلي: إذا كنتم تستمتعون أيًضا بهذا النشاط، فقفوا )أو ارفعوا أيديكم(.

يقوم املعلم مبا يلي: التعليق باستخدام الكلمتني "أكثر" و"أقل" لتوضيح مثال للتالميذ، مثل "يبدو أن عدد 
التالميذ الذين يحبون _____ أكثر ممن يحبون ______".

4. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير عن أنفسنا هذا األسبوع. كما تعلمنا كيف نخبر اآلخرين عن 
أنفسنا بالصور والكلمات. واآلن سوف نتعلم كيف نسأل اآلخرين عن أنفسهم.

ميكننا استخدام الكلمات االستفهامية ملعرفة معلومات عن أصدقائنا. ومن الكلمات االستفهامية "من؟" 
و"ماذا؟" و"أين؟" و"كيف؟" رددوا األسئلة التالية ورائي.

5. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي منوذج ألسئلة ُتوَجه إلى التالميذ بشأن أنفسهم ويجيبون عنها بالتعاون مع 
شريك لهم.

يقول املعلم ما يلي: ما اسمك؟ 

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار السؤال، ثم االلتفات إلى زميل مجاور لهم إلعادة طرح السؤال، 
واإلجابة عنه.

يقول املعلم ويقوم مبا يلي: تكرار العملية نفسها مع األسئلة التالية:
أين تعيش؟ )يردد التالميذ بعدك(  
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من يعيش معك؟ )يردد التالميذ بعدك(  
ما اللعبة التي حتب لعبها؟ )يردد التالميذ بعدك(  
ما الطعام الذي حتب تناوله؟ )يردد التالميذ بعدك(  
كيف تذهب إلى املدرسة كل يوم؟ )يردد التالميذ بعدك(  

6. يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة التالميذ بشأن كيفية إنصات التلميذ لشريكه باحترام بينما يجيب ذلك زميله 
عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، لنطرح على الزميل املجاور بعًضا من هذه األسئلة ونستمع بعناية إلجاباته. 
تذكروا أن تنظروا لشريككم عندما يتحدث، وأن تشكروه بعد اإلجابة عن السؤال. 

ليلتفت كل منكم إلى شريكه، ويسأله [قل هذه األسئلة مبعدل سؤال واحد في املرة الواحدة، مع التوقف 
إلفساح اجملال للشركاء ليطرحوا األسئلة ويتشاركوا]:

ما اللعبة التي حتب لعبها؟  
ما الطعام الذي حتب تناوله؟  
كيف تذهب إلى املدرسة كل يوم؟  

يقوم التالميذ مبا يلي: تكوين مجموعات مع شركائهم لطرح أسئلة واإلجابة عنها فيما بني 
الشركاء. 

ر في ثالثة أسئلة عن نفسك تود  يقول املعلم ما يلي: نريد اليوم البدء في التخطيط لكتاب "اعرفنى". فك=
اإلجابة عنها. من الذي يستطيع أن يعطيني بعض األمثلة األخرى؟

7. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أسئلة بشأن التالميذ يستطيع التالميذ اإلجابة عنها على السبورة. 

يقول املعلم ما يلي: ميكننا رسم كلمة أو كتابتها إلعطاء إجاباتنا عن كل سؤال.

8. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي منوذج يبني الطريقة للتالميذ بينما يسل=م بضعة تالميذ كتبهم.

يقول املعلم ما يلي: ميكنني اإلجابة عن سؤال "أين تعيش؟" عن طريق رسم صورة سريعة ملنزلي.
ميكنني اإلجابة عن سؤال "من يعيش معك؟" عن طريق كتابة أسماء أفراد عائلتي أو رسم صورهم. 

اآلن، جاء دوركم. ارسموا ثالثة أشياء أو اكتبوا كلمة تصف شيًئا يخصكم تودون إطالعنا عليه. سوف 
تستخدمون هذه األشياء الثالثة غدًا لبدء كتاب "اعرفني".

يقوم التالميذ مبا يلي: الرسم أو الكتابة في كل مربع لإلشارة إلى إجابة سؤال عن أنفسهم في 
صفحة ١7 - "اعرفني". 

9. اخلتام: يقول املعلم ما يلي: سوف تستخدمون هذه الصور من أجل احملتوى الوارد في كتب "اعرفني". 
ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور له ويشاركه شيًئا واحًدا رسمه اليوم.
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اعرفنى

أفكاري:
ارسم صورة أو اكتب كلمة لإلجابة عن أسئلة عن نفسك.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
التعريف بأنفسهم والتعبير عن الذات  
 بدء استكمال كتب "اعرفني" اخلاصة   

بهم 

نظرة عامة الدرس التاسع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها التي مت استخدامها في اليوم األول.

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكلمات واجلمل االفتتاحية على السبورة ليستخدمها التالميذ عند كتابتهم لكتاب اإلرشادات

"اعرفني".
أ- أحب أن...

ب- أبلغ من العمر ___ سنوات.
جـ- أعيش مع...

د- اسمي...
يقول املعلم ما يلي: سنمضي وقتنا اليوم في كتابة كتاب "اعرفني"، وتوضيحه. دعونا نراجع أفكارنا 

املستمدة من أمس. شاِرك مع زميلك املجاور لك رسمة مختلفة عن التي شاركتها باألمس، تود تضمينها في 
كتاب "اعرفني" اخلاص بك. 

أواًل، دعونا نشارك الكلمات واجلمل االفتتاحية التي استخدمناها حتى اآلن. 
بينما أقرأ كل سطر، أكملوا اجلمل بشيء عن أنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كل جملة افتتاحية بصوت مرتفع، مع اإلشارة إلى الكلمات في أثناء القراءة، 
والتوقف بعد كل جملة افتتاحية للسماح للتالميذ باإلجابة همًسا.

2. يقول املعلم ما يلي: واآلن، ليستخدم كل منكم إحدى الكلمات واجلمل االفتتاحية ليخبر زميله املجاور له 
بشيء رسمه. 

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل في مجموعات تتكون من ٣ شركاء؛ ملشاركة أفكار من اليوم السابق 
باستخدام الكلمات واجلمل االفتتاحية.

3. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتب التالميذ عليهم. مراجعة املواضع حيث سيرسم/يكتب التالميذ عن 
أنفسهم في الصفحات ١٨ - ٢٢ من كتاب التلميذ. 

يقول املعلم ما يلي: سنعمل اليوم على كتاب "اعرفني" اخلاص بنا. لنبدأ كبيرالف. سترسمون على الغالف 
صورة شخصية. لقد تدربتم على هذا كثيًرا! تذكروا اختيار ألوانكم بعناية، وإضافة التفاصيل التي تريدون 

مشاركتها مع اآلخرين.

4. يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة شخصية على الغالف. 

5. يقوم املعلم مبا يلي: الربط بني هذا والعمل السابق على الصورة الشخصية في اليوم اخلامس. رفع 
كتاب التلميذ أمام التالميذ، واإلشارة إلى املواضع التي سيكملون فيها عملهم. 
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كتاب "اعرفنى"
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6. يقول املعلم ما يلي: واآلن، ستقومون حتى نهاية احلصة باإلجابة عن ثالثة أسئلة عن أنفسكم باستخدام 
الصور والكلمات.استخدموا اإلجابات واألفكار التي رسمتموها في صفحة ١9 في مساعدتكم على كتابة 

الصفحات الثالث من كتابكم. حاولوا كتابة إحدى الكلمات واجلمل االفتتاحية في أسفل إحدى صفحاتكم، 
وإنهاء اجلملة بوصف للصورة. 

7. يقوم التالميذ مبا يلي: يجب أن يرسم التالميذ و/أو يكتبوا إجابة لكل سؤال من األسئلة التي 
سبق أن اختاروها.

8. يقوم املعلم مبا يلي: إظهار صفحة من كتاب "اعرفني" اخلاص به للتالميذ ليتخذوه منوذًجا، أثناء عملهم. 
إفهام التالميذ كيف ميكن للصورة املرسومة أن تقدم إجابة عن سؤال "ما اللعبة التي حتب لعبها؟". ميكنك، 

في مثالك، أن ترسم األشخاص الذين برفقتك، وتفاصيل اللعبة التي تلعبها، واملكان الذي تلعب فيه. على 
م منوذًجا باستخدام اجلملة االفتتاحية "أحب لعب كرة  سبيل املثال، تلعب أنت وصديقك الكرة في امللعب. قد=

القدم".

9. يقوم املعلم مبا يلي: التحرك في أنحاء الفصل في حركة دائرية أثناء عمل التالميذ؛ ملراقبة تقدمهم. 
السماح للتالميذ، إن أمكن ذلك، باجللوس في مجموعات عمل صغيرة من أجل تيسير املراقبة، والسماح بدعم 

األقران في أثناء العمل. 

يقوم التالميذ مبا يلي: إمتام غالف كتاب "اعرفني"، وثالث صفحات من الكتاب. الرسم لإلجابة 
عن السؤال، ثم كتابة كلمة أو عبارة أو جملة عن صورتهم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
االنتهاء من كتب "اعرفني"  
 مشاركة كتب "اعرفني" في مجموعات صغيرة  
تقدمي املالحظات في مجموعات صغيرة  

نظرة عامة الدرس العاشر
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: املواد نفسها التي مت استخدامها في اليوم األول، باإلضافة إلى: 

دبَّاسةمقص 

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. يقوم املعلم مبا يلي: في البداية، إتاحة الوقت للتالميذ إلكمال صفحات كتاب "اعرفني" اخلاص بهم. اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: سنمضي بضع دقائق في إنهاء صفحات كتابنا. 
ليتذكر كل منكم أن كل صفحة يجب أن تقدم معلومات عن نفسه. 

يقوم التالميذ مبا يلي: إنهاء الصور والكلمات في كتاب "اعرفني". 

2. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ، بعد أن ينتهوا من الغالف و٣ صفحات، إلى قطع الصفحات من 
الكتاب وتدبيسها مع بعضها لتصبح كتيًبا صغيًرا.تقدمي منوذج يبني للتالميذ كيف يفعلون ذلك. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم التالميذ إلى مجموعات من عشرة أفراد. في هذه اجملموعات الصغرى، 
سوف ُتتاح الفرصة لكل تلميذ لتقدمي كتابه إلى زمالئه في الفصل. 

يقول املعلم ما يلي: سنشارك اآلن كتبنا مع زمالئنا في الفصل.
كيف سننصت باحترام لزمالئنا في الفصل؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام بضع إجابات كتذكيرات للنشاط التالي.

يقوم التالميذ مبا يلي: تبادل األدوار ملشاركة كتاب "اعرفني" اخلاص بهم. يجب أن يكون التالميذ 
قادرين على شرح رسوماتهم واإلنصات لبعضهم.

4. يقوم املعلم مبا يلي: ما إن ينتهي التالميذ من املشاركة في مجموعات صغيرة، حتى يصبح باستطاعتهم 
تلخيص ما عرفوه عن زمالئهم في الفصل. اطلب من التالميذ مشاركة شيء جديد عرفوه عن زمالئهم في 

الفصل. 

يقول املعلم ما يلي: عرفنا جميًعا معلومات عن زمالئنا في الفصل اليوم. 
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دبَّاسةمقص 

شاِرك )9٠ دقيقة(

ما الشيء الذي عرفته؟ 

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار بضعة تالميذ يشاركون أفكارهم. 

5. اخلتام: 
يقول املعلم ما يلي: من األمور التي تعلمتموها: كيف تصبح صديًقا جيًدا. ميكننا استخدام الصور ملشاركة 

معلومات عن أنفسنا أو معلومات نعرفها عن اآلخرين. قبل االنتقال إلى الفصل التالي غًدا، دعونا منضي 
بعض الوقت في رسم صورة تعبر عن شيء عرفته عن صديق لك اليوم.

يقوم التالميذ مبا يلي:رسم حقيقة جديدة عن زميل لهم في الفصل. تنظيف الفصل وتنحية كتب التلميذ 
جانًبا بعد االنتهاء. 

22
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صديقي
ارسم شيًئا واحًدا حتبه فى أحد أصدقائك.
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟
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نظرة عامة على الفصل 
شجرة العائلة

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

سوف ينمي التالميذ مهارات االستماع والتحدث لديهم عن اكتِشف
طريق املشاركة في محادثات عديدة. سيركز الشركاء على 

تناوب األدوار في أثناء مشاركة اخلواطر واألفكار. سيناقش 
رون  التالميذ العادات والتقاليد املتبعة في عائالتهم، ويقد=
التشابهات واالختالفات القائمة بني أصدقائهم وعائالتهم.

٢

سيتعلم التالميذ معنى كلمة "الصغار" وميارسون تطبيق تعلَّم
املفهوم على احليوانات والنباتات وعائالتهم. سيعزز التالميذ 
فهمهم ملفهوم الصغار عن طريق املقارنة بني دورات احلياة 

اخلاصة بالنباتات واحليوانات. سيعرف التالميذ الفرق 
بني األسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة قبل حتليل عائالتهم، 

ومناقشة الدور املهم الذي يؤديه كل فرد من أفراد العائلة في 
وحدة العائلة.

٣

سيخطط التالميذ لشجرة عائالتهم، ويقومون بإعدادها. شاِرك
سيمارس التالميذ متثيل أفراد عائالتهم باستخدام الصور، 

واألسماء، والعالقات. سيشارك التالميذ عملهم في مجموعات 
صغيرة، ويوجه كل منهم األسئلة لآلخر.

٢



56 الفصل الثاني: شجرة العائلة

املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها 
شجرة العائلة

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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الربط بالقضايا املصرية

مؤشرات التعلّم

عدم التمييز: كلنا متساوون، إال أنه توجد بيننا اختالفات. ميكننا تقدير أوجه املساواة 
واالختالف بيننا، والتحدث عن ذلك. ميكننا العمل مًعا لتحقيق التعاون والتضافر. 

املواطنة: نشعر باالنتماء. نحن جزء من العائلة البشرية الكبيرة. ولدينا جميًعا حقوق 
وعلينا مسئوليات.

على مدار هذا الفصل، يعمل التالميذ سعًيا لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر إليها.  
متييز الكلمات املنفردة ضمن جملة منطوقة.  
حتديد الفكرة العامة أو إعادة سرد املعلومات األساسية.  
املشاركة في محادثة.  
طرح أسئلة بشأن التفاصيل األساسية، واإلجابة عنها.  

الكتابة:
الكتابة من اليمني إلى اليسار.  
الكتابة باحلروف العربية.  
كتابة الكلمات املتكررة.  

التحدث واالستماع: 
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشات.  
استخدام الضمائر الشخصية، وضمائر امللكية، والنكرة غير   

املقصودة.
تكوين جمل كاملة عندما يكون ذلك مالئًما للمهمة واملوقف.  

الدراسات االجتماعية:
التعبير عن الذات مبجموعة من الطرق املتنوعة.  
إظهار االحترام جتاه العادات والتقاليد املُتَبعة في العائلة   

واجملتمع. 
معرفة أهمية العائلة واألقارب  
إدراك أهمية العائلة واألقارب من خالل الصور واأللعاب.  
وصف أحداث احلياة والعادات اليومية.  
التمييز بني األسرة والعائلة املمتدة.  
التمييز بني حقوق الفرد ومسئولياته بوصفه فرًدا من أفراد   

العائلة أو املدرسة أو احلّي.
التعبير عن اإلخالص للوطن بعدة طرق.  
إظهار االحترام لآلخرين.  
إظهار االحترام جتاه عادات العائلة املمتدة وتقاليدها.  
التعاون مع زمالء الفصل على حل املشكالت.  

الرياضيات:
العّد باآلحاد حتى ٢٠.  
كتابة االرقام ومتثيل الكميات باالرقام حتى ٢٠.  

العلوم: 
طرح أسئلة عن العالم من حولهم.  
إدراك أن أغلب الكائنات احلية لها الصغار، ناجت عن وجود   

أبوين.
رصد مراحل منو اإلنسان والنباتات، ووصفها، واملقارنة   

بينها. 
وصف التشابهات واالختالفات بني اإلنسان.  

الفنون:
حتديد األلوان األساسية )األحمر، واألزرق، واألصفر(.  
توقع اللون الناجت عن مزج لونني أو أكثر.  
استخدام أشكال هندسية بسيطة في رسم صور لألشياء   

املوجودة في البيئة احمليطة.
التعرف على أدوات التلوين اخملتلفة.  
استخدام اخلط في رسم صور للبشر، واحليوانات، والطيور.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية: 
التعبير عن الذات مبجموعة من الطرق املتنوعة.  
وصف احلقوق واملسئوليات الشخصية كفرد باالسرة   

واملدرسة أفراد األسرة.
وصف احلقوق واملسئوليات الشخصية كفرد باالسرة   

واملدرسة أفراد املدرسة.
التعاون مع زمالء الفصل في اللعب واألنشطة  
االستماع إلى زمالء الفصل باهتمام.  
استخدام املفردات املناسبة للتواصل مع اآلخرين )مثل، من   

فضلك، أشكرك، إلخ(
شرح أهمية األسرة واألقارب من خالل الصور واأللعاب.  
التعاون مع زمالء الفصل في األنشطة.  
إظهار االحترام جتاه األكبر سًنا ومساعدة األصغر سًنا.  
االستماع إلى زمالء الفصل بانتباه  

املوسيقى:
العزف على اآلالت املوسيقية املتوفرة في املدرسة.  
غناء النشيد الوطني وأغاٍن مرتبطة باحملور.  
املشاركة في الغناء اجلماعي.  
احترام أداء اآلخرين في الغناء.  
تنمية الثقة بالنفس من خالل العزف على اآلالت املوسيقية.  
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املجاالت املهنية:
العمل مع زمالء الفصل للمحافظة على نظافة الفصل.  
ترتيب أدوات املدرسة املوجودة في الفصل وتنظيمها.  
شرح أهمية احملافظة على نظافة الفصل.  
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: سيقوم التالميذ مبا يلي: ١
العصف الذهني إلمكانات الفصل اجلديد "شجرة العائلة".  
التعرف على العادات والتقاليد املُتَبعة في العائلة.  
التعرف على أي أوجه تشابه بني الزمالء في الفصل من حيث تقاليد العائالت.  
توضيح املقصود بتقليد العائلة، وشرحه.   

اكتِشف: سيقوم التالميذ مبا يلي: ٢
مراجعة التعلُّم املستَمد من اليوم السابق فيما يخص عادات العائلة.  
التعرف على العادات اليومية التي تؤديها عائلتهم.   
متثيل العادات اليومية، وحتليلها.   
استكشاف مفهوم األمناط.  

م: سيقوم التالميذ مبا يلي: ٣ تعلَّ
التعرف على مصطلح "الصغار"   
التوفيق بني احليوانات الصغيرة واحليوانات الكبيرة  
دراسة دورة حياة اإلنسان، ومراجعتها.  
البدء في إيجاد روابط تربط بني الصغار اإلنساني ودورة حياة اإلنسان.  

م: سيقوم التالميذ مبا يلي: 4 تعلَّ
مراجعة دورة حياة اإلنسان.  
حتديد مراحل دورة حياة النبات، مراحل / مكونات تلك الدورة.  
مقارنة دورة حياة اإلنسان بدورة حياة النبات للمساعدة في فهم مفهوم "الصغار".  

م: سيقوم التالميذ مبا يلي: 5 تعلَّ
توسيع نطاق املعرفة بدورات احلياة والصغار ليشمل العائلة.  
رسم صورة ألسرتهم.   
حتديد أفراد العائلة املمتدة.  
حتليل أدوار أفراد محددين في العائلة الكبيرة.  
غناء األغاني وترتيب الفصل.   

شاِرك: سيقوم التالميذ مبا يلي: 6
مراجعة أفراد األسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة.  
متثيل أفراداألسرة الصغيرة باستخدام الصور، والعالقات، واألسماء )اخلاصة باألشقاء(.  
رسم بداية شجرة العائلة، بحيث تشمل أفراداألسرة الصغيرة.  

شاِرك: سيقوم التالميذ مبا يلي: 7
متثيل العائلة الكبيرة تلك الدورة باستخدام الصور والعالقات.   
إكمال شجرة العائلة، مبا في ذلك أفراد العائلة الكبيرة.  
تكوين مجموعات صغيرة يناقشون فيها عائالتهم ويتشاركون املعلومات عنها.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل الثاني
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نظرة عامة الدرس األول

املواد املستخدمة

أقالم حتديدورق قالب أو سبورةقلم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة لبث احلماس في تالميذك. اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
سنبدأ فصاًل يحمل عنوان "شجرة العائلة".

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه؟

يقوم املعلم مبا يلي: تلقي ثالث أو أربع إجابات. 

2. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي فكرة إعداد شجرة العائلة. 
يقول املعلم ما يلي:

في الفصل األول، بدأنا نتحدث عن عائالتنا. 
وسوف نتعرف املزيد عن أفراد عائالتنا.

وبعد ذلك، سيرسم كل منكم شجرة عائلة توضح صالت القرابة بني أفراد عائلته. 
سوف تشاركونها مع زمالئكم في الفصل.

3. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي فكرة إبداء االحترام لآلخرين. 
يقول املعلم ما يلي:

من املهم أن تبدي احترامك لعائلتك وأصدقائك. 
ميكننا التعبير عن االحترام بطرق مختلفة.

من هذه الطرق، تعرف على العادات والتقاليد التي يتبعها اآلخرون.

4. يقوم املعلم مبا يلي: تعريف التالميذ مبعنى العادات والتقاليد. ميكن أن تشمل األمثلة على العادات 
والتقاليد: االحتفاالت، والعطالت، واإلجازات، والطعام، واحلرف، وغيرها. 

خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
العصف الذهني إلمكانات الفصل   

اجلديد "شجرة العائلة".
التعرف على العادات والتقاليد املُتَبعة   

في العائلة.
التعرف أوجه تشابه بني الزمالء في   

الفصل من حيث تقاليد العائالت.
توضيح املقصود تقاليد العائلة،   

 . وشرحها 

العادات  
التقاليد  

املفردات األساسيةنواجت التعلم



الفصل الثاني: شجرة العائلة 6١

يقول املعلم ما يلي:
التقاليد هي األنشطة التي يفعلها أفراد العائلة مع بعضهم غالًبا. ومن األمثلة عليها...

العادات هي األنشطة التي تتوارثها األجيال. ومن األمثلة عليها...

5. يقوم املعلم مبا يلي: دعوة التالميذ للتفكير في التقاليد التي حتتفل بها عائالتهم. إعطاء مثال منوذجي 
عن طريق مشاركة تقليد حتتفل به عائلته. 

يقول املعلم ما يلي:
ما التقاليد التي تتبعها عائلتك؟

في عائلتي، نحتفل بـ_________ عن طريق _________.

6. يقوم املعلم مبا يلي: حث الزمالء املتجاورين على مشاركة التقاليد التي حتتفل بها عائالتهم. تذكير 
التالميذ بأن االستماع وسيلة أخرى للتعبير عن االحترام. 

يقول املعلم ما يلي: 
سوف تتشاركون مع زمالئكم.

عند مشاركة األفكار، يتناوب الشركاء األدوار.
عند تبادل األدوار، يتحدث شريك واحد في املرة الواحدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة تقاليد العائلة مع الزمالء، باستخدام العبارة النموذجية "في 
عائلتي نحتفل بـ_________ عن طريق _________".

يقوم املعلم مبا يلي: اقتراح أسئلة محددة إذا كان التالميذ صامتني؛ مثل "كيف حتتفل عائلتك بأعياد 
امليالد؟" أو "كيف حتتفل عائلتك بعيد الثورة؟" التجول في أنحاء الفصل للتأكد من أن الشركاء يتناوبون 

األدوار في مشاركة آرائهم.

7. يقوم املعلم مبا يلي: حث ١٠-١5 تلميًذا على األقل على مشاركة إجاباتهم مع الفصل. تخصيص قائمة 
باإلجابات. احلرص على كتابة اسم التلميذ بجوار إجابته. قراءة اإلجابات على التالميذ. حث التالميذ على 

البحث عن تشابهات. 

يقول املعلم ما يلي: 
هل توجد أي تقاليد متشابهة؟

يقوم املعلم مبا يلي: تلقي ثالث أو أربع إجابات قبل املتابعة. التأكيد على اإلجابات املتشابهة عن طريق 
رسم دائرة أو مربع، أو إضافة جنمة إلى أزواج اإلجابات أو مجموعات اإلجابات املتشابهة، في أثناء إجابة 

التالميذ عن األسئلة.

8. يقوم املعلم مبا يلي: قراءة التقليد بصوت مرتفع، وحث التالميذ على رفع أيديهم إذا كانت عائالتهم 
مشتركة في ذلك التقليد، وذلك لكل تشابه يجري اكتشافه. قراءة أول 4-5 تقاليد، وحث التالميذ على رفع 
أيديهم إذا كانت عائالتهم مشتركة في ذلك التقليد، وذلك في حالة عدم وجود تشابهات على القائمة. تذكير 

التالميذ بأنه من غير الالئق السخرية من تقاليد العائالت األخرى أو عدم احترامها جملرد أنها مختلفة. 
التوقف مرتني على مدار النشاط ليقول:

يقول املعلم ما يلي: 
إبداء االهتمام من الطرق األخرى للتعبير عن االحترام.

إذا رفع الشخص اجملاور لك يده، بينما لم ترفع أنت يدك، فاسأله عن التقليد لتعرف املزيد عنه. 

9. يقوم املعلم مبا يلي: حث التالميذ بعد ذلك على التفكير في عادة تواظب عليها عائالتهم. إعطاء مثال 
منوذجي عن طريق مشاركة عادة في عائلتك. 

يقول املعلم ما يلي:
ما العادات التي حتافظ عليها عائلتك وتتوارثها األجيال؟

من العادات املُتَبعة في عائلتي __________________________. 

10. يقوم املعلم مبا يلي: حث الزمالء املتجاورين على مشاركة العادات التي تواظب عليها عائالتهم. اقتراح 
أسئلة محددة إذا كان التالميذ صامتني؛ مثل "ما التقاليد املُتَبعة في حفالت الزفاف بعائلتك؟" "هل تفعل أي 

شيء في أثناء [اختر مناسبة دينية] كان يفعله أجدادك أيًضا؟" 

نظرة عامة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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احتفاالت العائلة

وأنا متشابهان.

ارسم صورة توضح التشابه بني عادات عائلتك وعائلة زميلك.

6٢ الفصل الثاني: شجرة العائلة

11. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى الصفحة رقم ٢5 من كتاب التلميذ، بعنوان "احتفاالت العائلة". 
يرسم التالميذ أو يكتبون عن وجه من أوجه التشابه بني العادات والتقاليد لدى عائالتهم، وعائالت زمالئهم 

في الفصل. 

يقول املعلم ما يلي:
دعونا نفتح كتاب التلميذ على صفحة ٢5.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ارسم صورة توضح التشابه بني عادات عائلتك وعائلة زميلك. اكتب تعليًقا في املساحة 

اخلالية أسفل الصورة يقول "أنا و______ متشابهان."

يقول املعلم ما يلي:
اختر تلميًذا من قائمتنا تتبع عائلته عادات وتقاليد تشبه تلك التي تتبعها عائلتك، وامأل املساحات الفارغة 

باستخدام اخملطط من أجل املساعدة.
ارسم صورة توضح تشابه العادات أو التقاليد في عائلتيكما.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اسم زميل الفصل املماثل لهم في املساحة الفارغة. رسم صورة 
توضح تشابه العادات أو التقاليد في العائالت. 

12. اخلتام: اختتم اليوم بسؤال التالميذ عما تعلموه عن العادات والتقاليد امُلتبَـعة في عائالت 
زمالئهم في الفصل. قل للتالميذ:

يقول املعلم ما يلي: ما الذي عرفته عن زميلك في الفصل اليوم؟ شارك ذلك مع زميلك اجملاور لك.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة دقيقة للتالميذ يشارك فيها كل منهم مالحظاته مع شريكه.

يقول املعلم ما يلي: 
تتبع العائالت عادات مهمة. ما األمور األخرى التي علينا معرفتها عن العائالت في رأيكم؟ سأستخدم عصّي 

األسماء الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أربعة تالميذ ملشاركة أفكارهم عما سيتعلمونه غًدا. 
ميكنك تعديل عدد التالميذ الذين يتم استدعاؤهم، حسب الوقت املتبقي لديك من احلصة.
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خالل هذا الدرس سيقوم التالميذ مبا يلي: 
مراجعة مامت تعلمه فى اليوم السابق   

فيما يخص عادات العائلة.
تعرف النظام اليومى لعائالتهم.   
تنفيذ النظام اليومى وحتليله..   
استكشاف مفهوم األمناط.  

النظام اليومى.  

نظرة عامة الدرس الثاني
نواجت التعلم

املواد املستخدمة: كتاب التلميذ، وأقالم رصاص، وأقالم تلوين، وأقالم حتديد

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: راجع ما تعلمه التالميذ باألمس عن طريق حثهم على قراءة صفحة 25 من كتاب التلميذ اإلرشادات

على زميل مجاور لهم. 

يقول املعلم ما يلي:
لنراجع ما تعلمناه باألمس.

تتبع العائالت عادات وتقاليد.
بعض عاداتنا وتقاليدنا متشابهة.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ٢5.
ليقرأ كل منكم جملته أمام شريكه.

ليعرض كل منكم الصورة التي رسمها أمام شريكه. 

يقوم التالميذ مبا يلي: قراةء جملهم أمام شركائهم وشرح الصور التي رسموها.

2. يقوم املعلم مبا يلي: إيضاح املقصود بالعادات اليومية للتالميذ. 

يقول املعلم ما يلي: 
سنتعرف اليوم العادات اليومية لعائالتنا.

العادات اليومية هي أنشطة نقوم بها بصفة يومية أو شبه يومية.

3. يقوم املعلم مبا يلي: إخبار التالميذ بأنهم سيلعبون لعبة يشاركون فيها العادات اليومية مع شركائهم. 
توضيح اللعبة )التمثيل الصامت( للفصل عن طريق إعطاء مثال على العادات اليومية. ملحوظة للمعلمني: ُيعد 

تنظيف األسنان بالفرشاة مثااًل أولًيا جيًدا. 

يقول املعلم ما يلي: 
سنلعب لعبة نتشارك فيها أنظمتنا اليومية.

شاهدوني وأنا أنفذ النشاط. 

٢٠١٨٢٠١٩/

أقالم حتديدقلم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
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رتب النظام اليومى  
هذه األنشطة اليومية ليست بالترتيب الصحيح. رتبها مستخدًما األرقام 

 .4-3-2-1
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4. يقوم املعلم مبا يلي: تنفيذ النشاط، دون كالم. جعل التالميذ يخمنون ما يفعله. مواصلة توضيح اللعبة 
عن طريق محاكاة نشاطني آخرين على األقل. 

يقول املعلم ما يلي:
من الذي يعرف النظام اليومي الذي أمثله؟

5. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يلعبون اللعبة على طاوالتهم. التجول في أنحاء الفصل بينما يلعب 
التالميذ اللعبة؛ للتأكد من أنهم ميثلون أنظمة يومية. 

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، جاء دوركم لتلعبوا اللعبة!

في إطار مجموعاتكم، ابدأوا مع الشخص اجلالس إلى اليسار.
مث=لوا نظاًما يومًيا. تذكروا أنه ال ميكنكم التحدث.

سيخمن باقي التالميذ اجلالسني إلى طاولتك ما تفعله.
إذا لم يكن تخمينهم صحيحًا، فأعد التمثيل.

يقوم التالميذ مبا يلي: يحاكي التالميذ اجلالسون إلى كل طاولة نظاًما يومًيا، مبعدل تلميذ واحد 
في كل مرة. يحاول الزمالء اجلالسون إلى املقعد نفسه تخمني النشاط الذي جتري محاكاته.

6. يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة اللعبة مع التالميذ. حث التالميذ على اكتشاف أي أوجه تشابه قد 
الحظوها. 

يقول املعلم ما يلي: 
ما الذي الحظتموه في أثناء لعبكم للعبة؟

هل كان أي من أنظمتكم اليومية مماثاًل لنظام شخص آخر من اجلالسني إلى الطاولة؟

م التالميذ خطوات  7. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى الصفحة رقم ٢6 من كتاب التلميذ. سيرق=
النظام باألرقام ١ و٢ و٣ و4. إيضاح كيفية الترقيم للتالميذ على لوحته. جعل التالميذ يرددون أسماء األرقام 

مع املعلم بينما يكتب كل رقم. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
موا اخلطوات ١ و٢ و٣ و4 بالترتيب  اإلرشادات: هذه األنشطة املعتادة ليست بالترتيب الصحيح. رق=

الصحيح.

يقول املعلم ما يلي:
حتدث العادات اليومية بترتيب معني.

دعونا نلقي نظرة على ترتيب النظام اليومي لهذا التلميذ.
أواًل، ينظف التلميذ أسنانه بالفرشاة.

دعونا نكتب الرقم واحًدا بجوار الصورة.
ما الذي يفعله التلميذ بعد ذلك؟ [أشر إلى اجلانب األمين من الدائرة].

دعونا نكتب الرقم اثنني بجوار الصورة.
وبعد ذلك، يلعب التلميذ في اخلارج مع أصدقائه. [أشر إلى أسفل الدائرة].

دعونا نكتب الرقم ثالثة بجوار الصورة.
ما الذي يفعله التلميذ في الصورة األخيرة؟

دعونا نكتب الرقم أربعة بجوار الصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة األرقام ١-4 بجوار الصورة الصحيحة. 

8. يقوم املعلم مبا يلي: إفراد قائمة مبدخالت التالميذ في مكان واضح للفصل كله؛ وذلك ملساعدة التالميذ 
على التوصل ألفكار لرسم أنظمتهم اليومية اخلاصة. رسم عنصر متثيلي واحد )مثل فرشاة شعر أو شوكة( 
وكتابة تسميات تتكون من كلمة أو كلمتني بجوار كل نشاط على القائمة. طرح األسئلة التالية، مع رسم ٣-4 

إجابات وتسميتها بعد كل سؤال.

يقول املعلم ما يلي:
دعونا نفرد قائمة باألمور األخرى التي نفعلها كل يوم.

هذا التلميذ ينظف أسنانه بالفرشاة. ما الذي تفعله غير ذلك كل صباح؟
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النظام اليومى
ارسم نظامك اليومي، بالترتيب الصحيح.
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ما الذي نفعله كل يوم في املدرسة؟
ما الذي تفعله في املنزل بعد انتهاء اليوم ؟

ما الذي تفعله قبل أن تنام؟ 

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي إجابات واقتراحات متعددة.

9. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى الصفحة رقم ٢7 من كتاب التلميذ. يرسم التالميذ أنظمتهم 
اليومية، ويسمونها، إن أمكن ذلك. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ارسم نظامك اليومي، بالترتيب الصحيح. 

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ٢7.

سترون دائرة في الصفحة.
سوف تستخدمون دائرة إليضاح أنظمتكم اليومية.

ملاذا في رأيكم نستخدم دائرة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار، عندما ُيطلَب منهم ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ، إذا لزم األمر، إلى فهم أن العادات اليومية متكررة، وحتدث مراًرا 
وتكراًرا. قد يالحظ التالميذ كذلك أن الشكل املُستخَدم أشبه بالساعة، واألنظمة تتم عادًة في الوقت نفسه من 

كل يوم.

10. يقوم املعلم مبا يلي: حث التالميذ على رسم أنظمتهم اليومية، وتسميتها، إن أمكن ذلك. حث التالميذ 
على رفع أيديهم إذا لم يعرفوا كيفية كتابة كلمٍة ما. كتابة كل كلمة مطلوبة على السبورة ليراها الفصل كله. 

التجول في أنحاء الفصل للتأكد من أن التالميذ يرسمون أنظمة يومية بالترتيب الصحيح. 

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، حان وقت الرسم.

سترسمون أنظمتكم اليومية بالترتيب حول الدائرة.

ميكنكم االختيار من القائمة أو إضافة نظام جديد.
حاولوا تسمية رسوماتكم بكلمات تعرفونها.

إذا لم يعرف أحدكم كيفية كتابة كلمة، فليرفع يده وسوف أساعده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم أنظمتهم اليومية وتسميتها بالترتيب الصحيح في كتبهم. 

11. اخلتام: اختتم اليوم بأن تشرح للتالميذ أن الدرس التالي يدور حول مراحل النمو.

يقول املعلم ما يلي:
يدور الدرس التالي في هذا الفصل حول مراحل النمو. 

ُيشار إلى مراحل النمو بدائرة؛ كما في العادات اليومية. 
ملاذا في رأيكم تُستخدَم الدائرة في مراحل النمو؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار وتدبُّر عملية التعلُّم.



66 الفصل الثاني: شجرة العائلة

خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
التعرف على مصطلح "الصغار"   
الربط بني احليوانات الصغيرة   

واحليوانات الكبيرة.
دراسة مراحل حياة اإلنسان،   

ومراجعتها.
البدء في إيجاد روابط تربط بني   

الصغار اإلنساني ومراحل حياة 
اإلنسان. 

الصغار،   
الوالد،   
كبير،   
صغير،   
طفل،   
مراهق  

نظرة عامة الدرس الثالث
املفردات األساسيةنواجت التعلم

تعلَّم )9٠ دقيقة(
م احملتوى الذي يحتاجون إلى فهمه من أجل اإلرشادات 1. مقدمة: هذا هو الوقت املناسب ليبدأ تالميذك تعلُّـ

إكمال مشروع "شجرة العائلة". 
2. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلمة "صغار" على السبورة، واإلشارة إليها في أثناء نطقها.

يقول املعلم ما يلي:
سنتعرف اليوم على كلمة "صغار". 

هل سمع أي منكم هذه الكلمة من قبل؟
دعونا نقول الكلمة مع بعضنا - "صغار".

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "الصغار" وراء املعلم للتدرب عليها.

يقول املعلم ما يلي:
تشتمل العائالت على كبار وأطفال صغار. كل احليوانات لديها صغار حتتاج إلى رعايتها، واإلنسان لديه 

صغار أيًضا. سنتعرف على املزيد بشأن أفراد العائلة اخملتلفني. 
دعونا نفتح كتاب التلميذ على الصفحة التالية لنبدأ التعلُّم.

يجب إتاحة الوقت للتالميذ لفتح كتبهم على صفحة ٢٨، بعنوان "الكبار والصغار". قوموا بتمرير أقالم التلوين 
واألقالم الرصاص.

3. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى الصفحة، عندما يكون كل التالميذ عند الصفحة ٢٨، مع كتابة 
الكلمات اجلديدة على السبورة في أثناء تعريف التالميذ بها:

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: صل بني الكبار وصغارهم.
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الكبار والصغار
صل بني الكبار وصغارهم.

املواد املستخدمة:  

٢٠١٨٢٠١٩/

أقالم حتديدأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
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يقول املعلم ما يلي:
توجد حيوانات كبيرة على أحد جانبي الصفحة.
تدربوا على كتابة كلمة "كبير" فوق تلك الصور. 

توجد على اجلانب اآلخر من الصفحة حيوانات صغيرة.
تدربوا على كتابة كلمة "صغير" فوق الصور.
واآلن، ارفعوا أقالمكم الرصاص في الهواء.

أمسكوا أقالم التلوين باليد األخرى.
اختر األداة التي تود استخدامها.

استخدموا قلم التلوين أو القلم الرصاص لتوصيل احليوان الكبير بصغيره.

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بالتوصيل بني أزواج احليوانات الكبيرة/الصغيرة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء القاعة، بينما يكمل التالميذ املهمة، لتقدمي املساعدة التي يحتاجون 
إليها. إشراك التالميذ في مناقشة التحليل بعد أن ينتهي أغلب التالميذ من مهماتهم.

يقول املعلم ما يلي:
ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور له، وينظر ما إذا كانت إجاباتكما متطابقة.

إذا لم تكن اإلجابات متطابقة، فليشرح كل منكم لآلخر سبب اختياره. هل حتتاج إلى تغيير إجاباتك؟
ليلتفت كل منكم ويشكر زميله املجاور له على العمل معه.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة اإلجابات واالختيارات مع الزمالء. 

5. يقوم املعلم مبا يلي: عرض صورة مكبرة لصفحة كتاب التلميذ على ورق قالب أو عن طريق رسمها/
إسقاطها على السبورة إلظهار اإلجابة الصحيحة، عندما ينتهي التالميذ. جعل التالميذ يرددون الكلمات 

اجلديدة بعده مع اإلشارة إلى الرسم البياني:

يقول املعلم ما يلي:
ُيقصد بكلمة كبير كائن مكتمل النمو. 

عندما يكون لدى احليوانات الكبيرة صغار، نسمي ذلك احليوان "والًدا". 
وُتسمى احليوانات الصغيرة "الصغار". 

هذه البطة هي والدة لصغارها، فرخ البط.
ا: الرضيع. ولإلنسان الكبير صغار، أيًضً

هل ميكنكم ذكر أسماء حيوانات أخرى كبيرة وصغارها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اقتراح أسماء صغار حيوانات. الترديد بعد املعلم بينما يتم تقدمي الكلمات 
اجلديدة. 

6. ملحوظة للمعلم: بعد ذلك، ستعلم التالميذ عن مراحل حياة اإلنسان. سيستخدمون هذا لفهم كيفية حتول 
الصغار إلى والد. 

يقول املعلم ما يلي:
انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ اخلاص بكم، صفحة ٢9. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ادرس مراحل حياة اإلنسان. 

يقول املعلم ما يلي:
على أساس ما ترونه، ما املقصود بـ "مراحل حياة" في اعتقادكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مراجعة الرسم البياني ودراسته. تقدمي معاٍن ممكنة لكلمة "مراحل حياة".

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ الوقت لدراسة الرسم البياني. تلقي ثالث أو أربع إجابات لسؤاله قبل 
مواصلة الشرح.

التأكد من إبراز الكلمات املكتوبة بأحرف كبيرة أدناه:

يقول املعلم ما يلي: 
ُيقصد بدورة حياة كيفية حتول الرضيع إلى كبير. 

أشيروا إلى الصورة الصحيحة بينما أحتدث عن كل واحدة.

29

كبير

مراهق

طفل

رضيع

مراحل حياة اإلنسان

ادرس مراحل حياة اإلنسان.

نظرة عامة
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عندما يولد اإلنسان، يكون رضيًعا.
ينمو الرضيع ليصبح طفاًل، مثلك.

وبعد ذلك يصبح الطفل مراهًقا.

7. اجعل التالميذ يفكرون فيما ميكن أن يفعله الشخص في كل مرحلة في مراحل احلياة. بعد كل سؤال، 
اجعل التالميذ يجيبون إلى زمالء مجاورين لهم، وبعد ذلك شارك بعض اإلجابات بصوت عاٍل بشكل كاٍف 

ليسمعها الفصل كله.
يقول املعلم ما يلي:
لنفكر في كل مرحلة. 

ارفع يدك إذا كان قد سبق لك أن حملت رضيًعا. 

[يقوم املعلم مبا يلي: نداء تلميذ رافع ليده]. 

ماذا يفعل الرضع؟
ما الذي ميكنك فعله بصفتك طفاًل وال ميكن للرضع فعله؟
ارفع يدك إذا كان لديك أخ أو أخت مراهقني في املنزل. 

ما بعض األشياء التي يفعلها املراهق وال ميكنك فعلها بعد؟
ما الذي ميكن لكبير فعله وال يفعله املراهقون واألطفال؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة اإلجابات مع زمالء مجاورين لهم، ثم تقدمي إجابات مختارة إلى 
الفصل كله. 

8. يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ دقيقة أخرى لدراسة دورة احلياة، مع تشجيعهم على محاولة تذكر 
اخلطوات األربع. ثم، جعلهم ينتقلون إلى صفحة ٣٠ )إذا كانت صفحة "ما الناقص؟" في مقابل دورة احلياة 

في نفس الصفحة، ينبغي جعل التالميذ يطوون الكتاب بحيث ال ميكنهم رؤية دورة احلياة(.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استكمل مراحل احلياة.

يقول املعلم ما يلي:
لنرى إذا كان ميكنكم تذكر املراحل األربع. 

توجد مرحلتان ناقصتان من هذه النسخة لدورة احلياة. 
ارسموا صورًا للمرحلتني الناقصتني في املربعني الفارغني، بالترتيب الصحيح.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الرسم البياني، ابتكار رسوم للمراحل الناقصة من حياة اإلنسان.

9. ملحوظة للمعلم: التحول من تعريف الرسم البياني إلى فهم العائلة أمر مهم. استخدم مناقشتكم عن 
الصغار والرسم البياني لدورة احلياة لشرح بنية العائلة للتالميذ. 

يقول املعلم ما يلي:
في نظركم، ما سبب عرض مراحل احلياة في دائرة؟ 

)نحن نعرف أن الكبار ال يعودون رضعًا، فما الذي تشير إليه الدائرة؟(

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي بعض األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: تلقي بعض إجابات التالميذ قبل املواصلة: 

يقول املعلم ما يلي:
يساعدنا هذا الرسم البياني في فهم مصطلح الصغار. 

الكبير والد، والرضيع الصغار.
وعندما يكبر الرضيع ويصبح كبيًرا، ميكنه إجناب رضيع أو "الصغار". 

وهكذا تكبر العائلة.
ميكن للوالد الواحد أن يكون له أكثر من صغير واحد. 

ويكون أولئك الرضع، أخوة وأخوات.
لنتدرب على تلك الكلمة: أخوة وأخوات. 

لنرى كم عدد أخوة وأخوات زمالئنا في الفصل.
من لديه أكبر عدد من أخوة وأخوات؟ 

10. يقوم املعلم مبا يلي: جعل كل التالميذ يقفون، ثم يعّدون بدًءا من واحد، وجعلهم يجلسون عند عدد 
إخوانهم وأخواتهم. البدء باألطفال الذين ليس لديهم إخوة وأخوات. 
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اكتشف الناقص.
استكمل مراحل احلياة.
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يقول املعلم ما يلي:
أواًل - رجاًء، فليقف اجلميع.

إذا كنت طفاًل ليس لديه إخوة وأخوات، فلتجلس. هذا يعني أنه إذا لم يكن لديك إخوة وأخوات، ُيرجى أن 
جتلس.

)إذا كان لديك إخوة وأخوات، فابق واقًفا(.
إذا كان لديك أخ واحد أو أخت واحدة، فلتجلس. 

إذا كان لديك اثنني من اإلخوة واألخوات، فلتجلس... [واصل حتى جتد من لديه أكبر عدد من األشقاء].

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة والبقاء في وضع الوقوف حتى حتديد الرقم الصحيح لإلخوة 
واألخوات. 

١١. ملحوظة للمعلم: بعد ذلك ستقدم مفهوم اجلدود. 

يقول املعلم ما يلي: 
هل تعلمون أن آباءكم كانوا رضًعا وأطفااًل، أيًضا؟ 

فهم "الصغار"، أيًضا.
مب تسمون آباء آبائكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي ثالث أو أربع إجابات، قبل أن يواصل املعلم. 

يقول املعلم ما يلي:
آباؤهم هم جدودكم.

أجنب جدودكم الصغارًا- آباءكم.
وأجنب أباؤكم الصغارًا- أنتم.

يوًما ما، قد تنجبون الصغارًا أيًضا.

مه وتوقع ما سنتعلمه غًدا.  12. اخلتام: استخدم اخلتام ملراجعة ما مت تعلُّـ

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلّمنا اليوم؟ من ميكنه تذكير الفصل مبا نعرفه اآلن عن كلمة الصغار؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إما التوجه إلى زمالئهم اجملاورين لهم واملشاركة، وإما املشاركة مع 
الفصل كله. ملحوظة للمعلمني: تأكد من مراجعة مفهومي صغار احليوان واإلنسان ودورات احلياة. 

يقوم املعلم مبا يلي: إخبار التالميذ أن غًدا سيتعلَّمون عن دورة حياة نبات ملساعدتهم في فهم ما تعلَّموه 
اليوم بشكل أفضل. اختيار أنسب التوقعات لكتابتها وحفظها لليوم التالي.

اليوم تعلَّمنا عن احليوانات واإلنسان.
غًدا سنتعلَّم عن دورة حياة النبات.

سيساعدنا هذا في فهم مراحل حياة اإلنسان بشكل أفضل.
لالستعداد، لنتوقع ونخمن عن كيفية متاثلهما.

هل لديك أفكار عن كيفية منو النباتات بشكل يشبه اإلنسان؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األفكار عن التشابهات بني اإلنسان والنباتات.
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خالل هذا الدرس سيقوم التالميذ مبا يلي:
مراجعة دورة حياة اإلنسان.  
حتديد مراحل دورة حياة النبات   

وتركيبها.
مقارنة مراحل حياة اإلنسان بدورة   

حياة النبات للمساعدة في فهم مفهوم 
"الصغار".

الصغار،  
البذرة،   
البرعم،  
اجلذور،  
الساق،   
األوراق،   
الزهرة  

نظرة عامة الدرس الرابع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: قبل البدء، راجع التوقعات التي أجراها التالميذ في اليوم السابق. اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
باألمس، تعلَّمنا عن دورة حياة اإلنسان.

ينمو الرضيع ليصبح طفاًل ثم مراهًقا قبل أن يصبح كبيًرا.
ثم، ميكن لذلك الكبير أن ينجب رضًعا لينمي العائلة.

اليوم، سنالحظ دورة حياة النبات وجنيب عن هذه األسئلة: كيف تشبه دورة حياة النبات دورة حياة اإلنسان؟
هل للنباتات الصغار مثل اإلنسان؟

افتحوا كتبكم على الصفحة التالية، صفحة ٣١، دورة حياة النبات. 

 يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتبهم. 

2. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي مفهوم دورة حياة النبات عن طريق اإلشارة إلى كل صورة، عندما يفتح كل 
التالميذ الصفحة الصحيحة. سؤال التالميذ عما يرونه في الصورة، ثم حتديد اسم املرحلة ووصفها.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ادرس دورة حياة أحد النباتات.

يقول املعلم ما يلي: 
ها هي دورة حياة أحد النباتات.  31

دورة حياة نبات
ادرس دورة حياة أحد النباتات.

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

حبة البازالء وكرات من القطنأقالم حتديد
في كيس بالستيك
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أشيروا إلى الصورة الصحيحة بينما أحتدث عن كل واحدة.
أواًل، تزرع بذرة في األرض.

وبعد أيام قليلة، تصبح برعًما. تنمو اجلذور إلى أسفل، وينمو الساق إلى أعلى.
ثم تنمو األوراق على الساق.

وعندما يكبر النبات، تنمو به زهرة.
تنتج الزهرة بذرة ميكننا زراعتها وبدء دورة احلياه مرة أخرى من جديد.

3. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يتدربون على العّد إلى أربعة باستخدام مراحل دورة حياة النبات 
وأصابعهم. جعل التالميذ يقولون الرقم بينما يرفعون يًدا تشير إلى نفس الرقم باألصابع، ثم يحددون مرحلة 

من دورة احلياة. على سبيل املثال: "واحد" )مع اإلشارة بإصبع واحد باليد املرفوعة( - "البذور"؛ "اثنني" 
)إصبعني( - "البراعم"، إلخ.

ب على العّد وحتديد مراحل دورة حياة النبات.  يقوم التالميذ مبا يلي: التدرُّ

4. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ بعد ذلك يكتبون الرقم إلى جانب الصورة، يكتبون ١ إلى جانب 
البذرة، و٢ إلى جانب البرعم، إلخ. 

ب على العّد وكتابة األرقام. يقوم التالميذ مبا يلي: التدرُّ

5. يقوم املعلم مبا يلي: استخدم هذا الرسم البياني لتعزيز فهم التالميذ ملفهوم الصغار. 

يقول املعلم ما يلي:
هذا الرسم البياني يساعدنا أيًضا في فهم مفهوم الصغار. 

إذا كان النبات النامي الذي به زهرة هو الوالد، فما هو الصغار؟ 
عندما تنبت البذرة لتصبح نباًتا به زهرة، 

ميكنها نشر بذورها، أو "الصغارها". 
هذه هي طريقة تكاثر النباتات والزهور.

6. بعد ذلك، سيرسم التالميذ صورة نبات رأوه من قبل باستخدام أقالم التلوين احلمراء والزرقاء والصفراء. 
قبل الرسم، اجعل التالميذ يستكشفون األلوان التي تنشأ عتد خلط األلوان األساسية. اجعل التالميذ ميلؤون 

صفحة بتركيبات لونية، بالتلوين بأقالم التلوين بشكل خفيف. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ابتكر ألواًنا جديدة باستخدام األلوان األساسية.

يقول املعلم ما يلي:
ما األلوان األساسية؟

األحمر واألزرق واألصفر.
استخدم األلوان األساسية البتكار أخالط ألوان مختلفة. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املربعات كما هو محدد في صفحة ٣٢، بدًءا من األلوان املنفردة، ثم 
وضع طبقات من األلوان )بشكل خفيف( بعد عالمة =. 

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ كما يلزم لفهم أن األحمر + األزرق =أرجواني واألزرق + األصفر =أخضر 
واألحمر + األصفر =برتقالي. 

7. ملحوظة للمعلم: وفًقا خللفية التالميذ، قد حتتاج إلى قضاء املزيد من الوقت في أنشطة خلط األلوان قبل 
االنتقال إلى رسم النباتات. 

يقول املعلم ما يلي:
أغلقوا أعينكم وحاولوا تصور نباًتا رأيتموه من قبل. 

فكروا فيما إذا كان يشبه أي من الصور الواردة في كتاب التلميذ اخلاص بكم.
افتحوا أعينكم.

انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ اخلاص بكم. دعوني أقرأ اإلرشادات.
يقرأ املعلم بصوت عاٍل:

اإلرشادات: ارسم نباًتا. مستخدًما األلوان األساسية واأللوان اجلديدة التى ابتكرتها.
يقول املعلم ما يلي:
ارسموا ما تخيلتم. 

=

=

=

+

+

+
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أحمر

أحمر

أصفر

أصفر

أزرق

أزرق

مزج األلوان  
ابتكر ألواًنا جديدة مستخدًما األلوان األساسية.

نظرة عامة

تعلَّم )9٠ دقيقة(
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فكروا في اللونني اللذين ستستخدمونهما لتلوين األوراق باألخضر.
إذا كان بنباتكم زهرة، فما اللونني اللذين ستخلطونهما لرسم الزهرة؟

فكروا في األشكال التي ميكنكم استخدامها فى رسم النبات.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم نبات في صفحة ٣٣، باستخدام األلوان األساسية فقط بحيث تكون 
كل من الساق واألوراق باللون األخضر ولون الزهرة باللون املفضل لديك. 

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل واملساعدة عند اللزوم. توجيه التالميذ الذين يجدون صعوبة في 
اختيار األلوان األساسية )األحمر واألزرق واألصفر( خللط األلوان وتلوين نباتهم.

8. يقوم املعلم مبا يلي: إجراء مناقشة، عندما ينتهي التالميذ من رسم صورهم.

يقول املعلم ما يلي:
هل سبق ألي شخص في فصلنا أن زرع بذرة أو اعتنى بها أو بحديقة؟

كيف يبدو النبات اجلديد عندما تراه فوق األرض ألول مرة؟ 
ماذا يتغير عندما تنمو؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ثالثة أو أربعة تالميذ ليشاركوا خبراتهم مع الفصل. تذكير التالميذ اآلخرين 
باملتوقع منهم بصفتهم مستمعني.

 يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي األفكار واخلبرات. االستماع إلى الزمالء.

9. يقوم املعلم مبا يلي: إعادة توجيه انتباه التالميذ إلى توقعات اليوم السابق. جعل التالميذ يرفعون أيديهم 
ملشاركة تخمني واحد صحيح أجروه عن التشابهات بني دورة حياة اإلنسان والنبات. استخدام هذا الوقت 

لتصحيح أي مفاهيم أو معلومات خطأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األفكار ومشاركة التوقعات. االستماع إلى الزمالء.

10. يقوم املعلم مبا يلي: رسم مخطط على شكل حرف T على السبورة، حيث يحمل العمودان العنوانني 
"متشابه" و"مختلف". مطالبة التالميذ مبقارنة دورة حياة اإلنسان والنباتات، مع البدء بالشركاء الذين 

يجلسون إلى جانب بعضهم. جعل تلميذ يفتح الكتاب على دورة حياة اإلنسان وجعل زميله يفتحه على دورة 
حياة النبات. البدء بالصفات املتشابهة. 

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنك التفكير مع زميلك في ثالث تشابهات في دورتي احلياة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة مع الزمالء. 

يقوم املعلم مبا يلي: طلب بعض املتطوعني ليشارك كل منهم صفة تتشابه فيها دورتا احلياة، وكتابة 
إجاباتهم على السبورة في عمود "متشابه"، وذلك بعد أن ينتهي الزمالء من مناقشة السؤال. 

يقول املعلم ما يلي:
اآلن انتقل إلى نفس الزميل، وحتدث عن الصفات التي تختلف في الدورتني. 

يقوم املعلم مبا يلي: السؤال عن اإلجابات وتسجيلها في عمود "مختلف". 

١١. ختام احملادثات بعد انتهاء التالميذ من محادثاتهم.

يقول املعلم ما يلي: 
من فضلكم انظروا لزمالئكم واشكروهم على العمل معكم.

اآلن سنشكر زمالءنا في الفصل على مساعدتنا في التعلُّم عن الصغار ودورات احلياة في اليومني السابقني.
م." رددوا ورائي: "أشكركم جميعًا على مساعدتي في التعلُّ

يقوم التالميذ مبا يلي: الترديد وراء املعلم. 

م. أخبر التالميذ أنهم  12. اخلتام: استخدم اخلتام لتشجيع التالميذ على التعليق على يوم التعلُّـ
م عن العائالت ومناقشتها  موه عن الصغار ودورات احلياة للتعلُّـ سيستخدمون اليوم التالي كل شيء تعلَّ

واألدوار املهمة التي يلعبها كل شخص في العائلة. 
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النباتات واأللوان
ارسم نباًتا. مستخدًما األلوان األساسية واأللوان اجلديدة التى 

ابتكرتها.
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يقول املعلم ما يلي:
أعتقد أن جميعنا تعلَّم اليوم. فقد تعلَّمنا عن النباتات وقارنا بني دورة حياة النبات ودورة حياة اإلنسان. 

اختر شيًئا واحًدا متشابًها في دورة حياة النباتات ودورة حياة اإلنسان وقل ذلك بصوت خافت في يدك. ما 
إن تفعلوا ذلك، ليخبر كل منكم زميله املجاور له ويشاركه فكرته. 

يقوم التالميذ مبا يلي: قول حقيقة في أيديهم. املشاركة مع زميل. 

يقول املعلم ما يلي:
غًدا سنواصل التعلُّم عن العائالت.

سنتحدث عن األشخاص اخملتلفني في العائلة، والوظائف املهمة التي يؤديها كل شخص.
فكروا في األشخاص في عائلتكم، واحضروا إلى املدرسة غًدا مستعدين لتخبروننا عنهم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
مد نطاق التعلُّم عن دورات احلياة   

والصغار ليشمل العائلة الكبيرة.
رسم صورة ألسرتهم الصغيرة.   
حتديد أفراد العائلة الكبيرة.  
حتليل أدوار أفراد العائلة احملددين.  
غناء األغاني وترتيب الفصل.   

العائلة الكبيرة،   
اجلدة،   
اجلد،   
العمة،   
العم،   
ابن العم  

نظرة عامة الدرس اخلامس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

تعلَّم )9٠ دقيقة(
مه التالميذ من قبل عن الصغار والعائالت ليشمل أفراد اإلرشادات 1. مقدمة: سيربط الدرس اليوم ما تعلَّ

العائلة الكبيرة. قبل أن ميكن للتالميذ بدء تصنيف عائالتهم، يجب أن يفهموا الفرق بني األسرة 
والعائلة الكبيرة. 

يقول املعلم ما يلي:
اليوم سنتعلَّم املزيد عن العائالت.

يوجد جزآن للعائلة:األسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة.
تشمل األسرة الصغيرة الوالدين والصغار. 

أنت وإخوتك وأخواتك ووالداك تشكلون أسرتك املباشرة.
ما املقصود بالعائلة في اعتقادك؟

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي إجابتني إلي ثالث إجابات.

يقول املعلم ما يلي: 
تشمل العائلة الكبيرة اجلدود والعمات واألعمام واخلاالت واألخوال وأبناء األعمام واألخوال.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكلمات التي تشير إلى كل فرد في العائلة على السبورة. جعل التالميذ يرددون 
الكلمات فى أثناء الكتابة. 

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد الكلمات، واتباع املعلم.

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

آلة موسيقية بسيطةأقالم حتديد
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أسرتي
ارسم أسرتك.

2. يقوم املعلم مبا يلي: لعب لعبة قصيرة، ملساعدة التالميذ في فهم االختالفات بني األسرة الصغيرة 
والعائلة الكبيرة. ذكر كل فرد في العائلة. جعل التالميذ يقفون بجوار مكاتبهم إذا كانوا يظنون أن فرد العائلة 

جزء من العائلة الكبيرة. بعد ذلك سيجلس كل التالميذ لسماع فرد العائلة التالي. تصحيح املفاهيم اخلطأ 
على الفور عندما تظهر.

أ. إذا كان بعض التالميذ غير قادرين على الوقوف، فبإمكانهم رفع أيديهم للمشاركة.
ب. تشجيع التالميذ على احترام اآلخرين الذين قد ال يجيبون إجابة صحيحة، بينما يقف التالميذ 

ويجلسون.
يقول املعلم ما يلي:

لنلعب لعبة:
سأذكر أحد أفراد العائلة.

قفوا بجوار مكاتبكم إذا كنتم تظنون أن فرد العائلة جزء من العائلة الكبيرة.
إذا كان فرد العائلة جزًءا من األسرة الصغيرة، فابق جالًسا.

"األم"... "العمة"..."األخت"..."اجلدة"
"ابن العم أو اخلال"..."األب"..."األخ"..."اجلد"..."العم أو اخلال"

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في النشاط.

3. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ ينتقلون إلى الصفحة ٣4 في كتب التلميذ اخلاصة بهم لرسم صورة 
ألسرتهم املباشرة. تذكير التالميذ قبل الرسم باأللوان التي ُتظهر اجللد والشعر ولون العني بأفضل شكل. 

يقول املعلم ما يلي:
انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ اخلاص بكم، صفحة ٣4.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ارسم أسرتك الصغيرة.

يقول املعلم ما يلي: 
ارسموا صورة ألسرتكم الصغيرة في املساحة املتوفرة.

عندما تنتهون، ضعوا دائرة حول األشخاص الذين ميثلون الصغار في صورتكم.
ثم أضيفوا أعدادًا حتت الصغار لعد أنفسكم وأشقائكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صور ألسرهم الصغيرة. وضع دائرة على الصغار )التلميذ واإلخوة 
واألخوات(. اكتب عنواًنا للصغار باستخدام األرقام. 

4. ملحوظة للمعلم: يستخدم التالميذ رسومهم ملناقشة الدور املهم الذي يلعبه كل فرد في العائلة. ذكر 
التالميذ أنه ينبغى اإلنصات باهتمام عندما يتحدث زمالؤك

يقول املعلم ما يلي:
يجب أن تفخروا برسوماتكم!

شاركوا رسوماتكم مع زميلكم، واشرحوا له ما رسمتموه.
أخبر زميلك بأسماء كل فرد في عائلتك. 

اعرض على زميلك صورة الوالدين.

يقوم التالميذ مبا يلي: شارك الرسوم. حدد أسماء أفراد العائلة. أشر إلى الصغار وعده. 

يقول املعلم ما يلي:
بعد ذلك، أخبر زميلك عن عمل واحد مهم يقوم به كل شخص ليساعد العائلة. 

في عائلتي، على سبيل املثال، تقوم أختي آية بالتسوق للعائلة. )أعطِ مثاالً ذا صلة بعائلتك(.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة وظيفة أو دور ألحد أفراد العائلة. االستماع إلى الزمالء.

6. يقوم املعلم مبا يلي: قيادة مناقشة في الفصل عن األدوار املهمة التي يؤديها أفراد العائلة الكبيرة. ذكر 
كل فرد في العائلة، وتلقي إجابتني أو ثالثة لكل فرد عن األمور املهمة التي يقوم بها أو األدوار التي يلعبها. 

نظرة عامة

تعلَّم )9٠ دقيقة(
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يقول املعلم ما يلي:
سمعت الكثير من األمور املهمة التي ميكن لكل فرد في عائالتكم فعلها للمساعدة.

ما بعض الطرق التي ميكن بها ألفراد عائلتك مساعدة بعضهم البعض؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة وظائف/أدوار/مسئوليات أفراد العائلة.

7. يقوم املعلم مبا يلي: ابتكار قائمة بالفصل بأدوار التالميذ في املنزل، بعد مناقشة التالميذ لألدوار املهمة لكل 
فرد في العائلة مع زمالئهم. جعل ١٠-١5 تلميًذا يشاركون شيًئا واحًدا هم مسئولون عنه في املنزل، وإبقاء القائمة 

املتزايدة على السبورة. جعل التالميذ اآلخرين املسئولني عن نفس املهام يرفعون أيديهم، بعد مشاركة كل تلميذ. 

يقول املعلم ما يلي: 
كيف تساعد عائلتك؟
ما دورك فى األسرة؟

لننشيء قائمة مبا يفعله التالميذ في هذا الفصل ملساعدة عائالتهم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في املهام/الوظائف/املسئوليات في املنزل. مشاركة األفكار مع 
الفصل واملشاركة في النقاش. 

٨. تضمني أفراد العائلة الكبيرة في النقاش. 

يقول املعلم ما يلي:
إن لدى أفراد عائلتنا الكبيرة وظائف مهمة في مساعدة عائلتنا، أيًضا.

سأذكر كل فرد في العائلة الكبيرة في قائمة. 
ما األمر املهم الذي يفعلونه؟

"اجلد"..."العم أو اخلال"..."ابن العم أو اخلال"
استخدم عصّي األسماء الختيار 4 تالميذ لإلجابة عن السؤال.

9. يقوم املعلم مبا يلي: سنحتاج اآلن إلى تقسيم التالميذ إلى مجموعات متساوية باستخدام الطريقة 
اخملتارة )أي، الرقم أو القرب في الفصل أو مجموعات التعلُّم القياسية، إلخ.(. سيعزفون موسيقى باألدوات 
املتاحة لهم في الفصل ويغنون األغاني. قيادة التالميذ إلى النشاط التالي، ما إن ينقسموا إلى مجموعات. 

يقول املعلم ما يلي:
من األشياء األخرى املهمة التي تتعلق بكوننا جزًءا من العائلة هي كل العادات والتقاليد التي نستمتع بها مًعا. 

تذكروا أنه منذ أيام قليلة، حتدثنا عن العادات والتقاليد. حتدثنا عن الطعام الذي نتناوله مًعا واإلجازات التي 
نحتفل بها مًعا واإلخالص الذي نكنه لبلدنا مًعا واألغاني التي نغنيها مًعا.

كم منكم يردد القَسَم/يغني النشيد مع عائلته؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي إذا كان ذلك ينطبق.

سنقف اآلن ونغني النشيد معًا.

يقوم التالميذ مبا يلي: الترديد مع املعلم.

10. يقوم املعلم مبا يلي: مترير أي أدوات موسيقية متاحة إلى اجملموعات وجعل التالميذ يتناوبون في 
مشاركة أغنية يغنونها مع عائالتهم. 

يقول املعلم ما يلي:
ميكنكم الغناء وحدكم جملموعتكم، أو إذا كان زمالؤكم يعرفون األغنية، 

ميكنكم دعوتهم للغناء معكم.
تناوبوا بحيث يحظى كل شخص بفرصة لغناء أغنية.

تذكروا أن تستمعوا باحترام لكل من يغني عندما ال تغنون.

يقوم التالميذ مبا يلي: غناء األغاني املطلوبة. التبادل واالستماع إلى الزمالء.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل واالستماع إلى اجملموعات املتنوعة تغني. جعل التالميذ يرتبون األدوات بعد الدرس.

يقول املعلم ما يلي:
يجب أن تفخروا بغنائكم. 
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أشكركم على مشاركة أغانيكم مع زمالئكم.
من املهم أن نؤدي وظائفنا في املنزل. وهذا مهم هنا في املدرسة، أيًضا.

النظافة تشير إلى احترام اآلخرين وتساعدنا في البقاء ساملني وتساعدنا في التعلُّم.
لذا، سنعمل معًا لترتيب األدوات والعناية بفصلنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مًعا لترتيب الفصل. 

م احملتوى الذي يلزمهم إكماله بالنسبة لشجرات العائالت.  10. اخلتام: التالميذ انتهوا اآلن من تعلُّـ
يستخدمون فهمهم للصغار ودورات احلياة وبنية العائلة البتكار شجرة عائلة.

يقول املعلم ما يلي:
لنتذكر كل ما تعلَّمناه. سنبدأ بجمع كل معارفنا وابتكار مشروع ُيسمى شجرة عائلة. 
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خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
مراجعة أفراد األسرة الصغيرة   

والعائلة الكبيرة.
متثيل أفراداألسرة الصغيرة   

باستخدام الصور، والعالقات، 
واألسماء )اخلاصة باألشقاء(.

رسم بداية شجرة العائلة، بحيث   
تشمل أفراداألسرة الصغيرة. 

األب،   
األم،   
األخت،   
األخ )مراجعة(  

لإلعداد لهذا الدرس، أنشيء 
نسختك من شجرة العائلة 

كوسيلة إيضاح/منوذج 
للتالميذ. 

نظرة عامة الدرس السادس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

ملحوظة للمعلماملفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
موها اإلرشادات 1. مقدمة: لبدء احلصة ة، اطلب من التالميذ مراجعة املصطلحات املتعلقة بالعائلة التي تعلَـّ

حتى اآلن في لعبة قصيرة. ستتطلب هذه اللعبة احلركة. إذا لم يكن لديك مساحة في فصلك، فقد 
يسير هذا النشاط في فناء املدرسة أو مساحة أخرى كبيرة بشكل ممتاز.

م  2. يقوم املعلم مبا يلي: التالميذ يصطفون في صفوف في منتصف الفصل. مع كل خيار وارد أدناه، قد=
اإلرشادات فيما يتعلق مبكان وقوف كل مجموعة. بعد كل دورة، ينبغي أن يعود التالميذ إلى املركز وينتظرون 

التعليمات التالية. 

يقول املعلم ما يلي:
لنراجع ما تعلَّمناه عن العائالت ونرى كيف تتشابه عائالتنا وتختلف. 

ُيرجى الوقوف من مناضدكم، والتجمع في منتصف الفصل في صفوف. 
اجلولة األولى: إذا كان لديك جد معك في املنزل، فامش إلى اليمني ٣ خطوات. إن لم يكن األمر كذلك، فامش 

إلى اليسار ٣ خطوات. 
[انتظر بعد كل من التعليمات املقدمة مشاركة التالميذ]

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

مقصأقالم حتديد

ورق بناء أو لوحة ملصقات )إن كان ذلك ممكًنا(صمغ أو عصَي الصمغ
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اجلولة الثانية: إذا كان لديك أخ، فامش إلى اليمني. إن لم يكن األمر كذلك، فامش إلى اليسار. 
اجلولة الثالثة: أشر إلى أربعة أركان لكل خيار] إذا كان لديك أخ، فقف في الركن [أ]. إذا كانت لديك أخت، 

فقف فى الركن [ب]. إذا كان لديك إخوة وأخوات، فقف فى الركن [ج]. إذا كنت طفاًل ليس لديه إخوة أو 
أخوات، فقف فى الركن [د]. 

اجلولة الرابعة: أشر إلى أربعة أركان لكل خيار إذا كنت أكبر إخوتك، فقف في الركن [أ]. إذا كنت أصغر 
إخوتك، فقف في الركن [ب]. إذا كنت األخ األوسط، فقف في الركن [ج]. إذا كنت طفاًل ليس لديه إخوة أو 

أخوات، فقف في الركن [د]. 
[واصل مبزيد من اخليارات إذا رغبت في ذلك]

يقوم التالميذ مبا يلي: اتباع اإلرشادات. املشاركة في النشاط. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يعودون إلى مناضدهم، ويخرجون كتبهم واألقالم الرصاص أو أقالم 
التلوين أو أقالم التحديد، واالنتقال إلى صفحة ٣5. 

يقول املعلم ما يلي:
هل الحظتم أن بعض العائالت متشابهة وبعضها مختلفة؟

ينبغي أن تكونوا فخورين بعائالتكم، بغض النظر عما إذا كانت متشابهة مع العائالت األخرى أو مختلفة 
عنها. 

اليوم وغًذا، سنعمل على مشاركة ما نعرفه عن عائالتنا مع اآلخرين. 
تساعد شجرة العائلة في مشاركة األشخاص في عائلتنا وكيفية ارتباطهم أيًضا. 

اعرض التالميذ شجرة عائلتك اخلاصة مع والديك، أو ارسم مثااًل قصيًرا على السبورة لعرض كم لديك من 
األشقاء. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: في املساحة املوجودة أدناه، ارسم أفراد عائلتك. تضمن أفراد األسرة الصغيرة والعائلة 

الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن إنه دورك. في الدائرتني األوليني في أعلى صفحة ٣5، ارسم والديك. 
اليوم سننظر في رسم أسرتنا املباشرة، وغدًا سننتقل إلى العائلة الكبيرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة شخصية لوالديهم في الشكل البيضاوي املتوفر. 

4. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بإخباره عن الكلمة التي تشير إلى األب )األب(. كتابة الكلمة على 
السبورة أو ورق القالب ليتمكن الفصل كله من رؤيتها مع حتديد األحرف ونطقها عند الكتابة. تكرار نفس 

العملية لكلمة أم. جعل التالميذ يتدربون على كتابة الكلمات ثالث مرات على صفحة التدريب على الكتابة 
)صفحة ٣9( في كتاب التلميذ. 

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: تدرب على كتابة كلمات أفراد العائلة.

ب على كتابة أب وأم ثالث مرات، ثم كتابة الكلمة الصحيحة حتت كل  يقوم التالميذ مبا يلي: التدرُّ
صورة للوالد. 

5. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ بعد ذلك يشاركون رسومهم مع زمالئهم املجاورين لهم وشيء واحد 
يقدرونه في والديهم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة رسوم الوالدين واألمور التي يقدرونها. 

6. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ يرسمون صورة شخصية ألنفسهم في شكل بيضاوي آخر، للمواصلة. 
تذكير التالميذ بالتفكير بعناية في األلوان التي يستخدمونها والتفاصيل التي يتضمنونها. جعل التالميذ 

يتدربون على كتابة كلمة "أنا" وأسمائهم، ثم وضع اسم على صورتهم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة شخصية في شكل بيضاوي جديد في صفحة ٣5 ووضع اسم 
لها بكلمة "أنا" وأسمائهم. 

7. يقوم املعلم مبا يلي: جعل التالميذ بعد ذلك يكملون نفس العملية مع إخوتهم وأخواتهم. جعل التالميذ 
يفكرون فيما يجعل كل شقيق مختلًفا، قبل جعلهم يرسمون صوًرا لكل من إخوتهم وأخواتهم. 

35

أفراد عائلتى
ارسم أفراد أسرتك وعائلتك. 
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يقول املعلم ما يلي: 
ما التفاصيل التي ميكنكم إضافتها إلى رسمكم لتمثيل االختالفات بني أخوك وأختك؟ [توقف وتلق اقتراحات 

من التالميذ]. فكروا في طول الشعر أو لون العني أو غطاء الرأس )اقترح الطاقية، احلجاب، إلخ.(. 

يقوم املعلم مبا يلي: إعطاء التالميذ بعض اللحظات للتفكير وحدهم قبل العودة إلى زمالئهم املجاورين لهم 
ملشاركة أحد التفاصيل التي يخططون لتضمينها. جعل التالميذ بعد ذلك يلتقطون األقالم الرصاص وأقالم 

التلوين وأقالم التحديد لبدء الرسم. 

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صور لكل من إخوتهم وأخواتهم في أشكال بيضاوية جديدة. 
املشاركة مع الزمالء. 

8. يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكلمات التي تشير إلى أخ وأخت كأمثلة للتالميذ وجعلهم يتدربون على كل 
كلمة قبل وضع أسماء للصور اجلديد. مساعدة التالميذ في تعلُّم كتابة كل اسم لوضع اسم للصورة، إذا 

كانوا يعرفون طريقة كتابة أسماء إخوتهم وأخواتهم. 
أ. جعل التالميذ يواصلون إضافة تفاصيل إلى رسوم والديهم وأنفسهم، إذا لم يكن لديهم أشقاء. 
التأكد من أنهم تدربوا على كتابة كلمتي أخ وأخت حتى إن لم يكن لديهم صور إخوتهم وأخواتهم

 يضعون لها أسماءً.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع أسماء صور األشقاء بكلمتي "أخ" و"أخت" واسم كل شقيق إن 
أمكن.

9. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي مقص وتوضيح سريع عن كيفية اإلمساك به واستخدامه بشكل آمن، ما إن 
ُيكمل التالميذ الصور ويضعون لها أسماًء لكل شخص في األسرة الصغيرة. جعل التالميذ يقصون من على 

اخلطوط النقطية املقدمة لفصل صور أفراد العائلة. ميكن إجراء هذا لتالميذ الفصل كله مًعا أو عن طريق 
جعل التالميذ يذهبون إلى منطقة محددة في الفصل في مجموعات صغيرة بينما ُيكملون صورهم بحيث 

يتمكن املعلم من اإلشراف على استخدام املقص. 

يقوم التالميذ مبا يلي: قص صور أفراد العائلة

١٠ ملحوظة للمعلم: بعد ذلك، يرتب التالميذ صور أفراد عائالتهم حسب العالقة. يوضع الوالدان فوق 
أبنائهم، مع رسم خطوط لإلشارة إلى الصلة. احرص على إعداد مثال ليكون منوذًجا للفصل. 

أ. إذا كان هناك ملصق أو ورق بناء متوفر، سيكون لدى التالميذ مساحة أكبر لترتيب الصور. اجعل 
التالميذ يرسموا شجرًة خلف الصور على ملصق ورقي بعد لصق الصور باملادة الالصقة. إن لم يكن 

هذا متاحًا، فاستخدم الصفحة 4٠ في كتاب التلميذ. 

يقوم التالميذ مبا يلي: ضع صور الوالدين بجانب بعضها البعض في منتصف الشجرة )اترك 
مساحًة باألعلى لليوم األخير( فوق العالمات املوجودة. ضع أسفل الوالدين مباشرة صورًة لهما. 

ضع صور اإلخوة واألخوات بجانب صورتهما، مبحاذاة اجلانبني. 

ب. بعد أن تصبح الصور بالترتيب الصحيح، اجعل التالميذ يثبتونها في املكان املناسب مبادة الصقة أو 
شريط الصق. 

11. يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ الى تنظيف جميع لوازمهم، وتذكيرهم بأهمية احلفاظ على نظافة 
الفصل وترتيبه. 

12 اخلتام: وبعد انتهاء التالميذ من أعمال اليوم، 

يقول املعلم ما يلي:
فكروا في أحد أفراد أسرتكم الذين يساعدونكم كل يوم. اهمسوا باسم ذلك الشخص واشكروه ملساعدته لكم 

على التعلم. 

التالميذ:"شكًرا لك، )فرد العائلة(، ملساعدتي على التعلم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
متثيل أفراد العائلة باستخدام الصور   

والعالقات. 
إكمال شجرة العائلة، مبا في ذلك   

أفراد العائلة.
املناقشة فيما بينهم واملشاركة فيما   

يتعلق بعائالتهم في مجموعات صغيرة. 

العائلة   
اجلدة،   
اجلد،   
العمة،   
العم،   
ابن العم  

نظرة عامة الدرس السابع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: لبدء احلصة ة، اطلب من التالميذ مراجعة أفراد العائلة الذين تعلموهم حتى اآلن. اإلرشادات

2. يقوم املعلم مبا يلي: طرح األسئلة الواردة أدناه، وجعل التالميذ يجيبون في انسجام تام. التأكد من 
صحة اإلجابة، بعد أن يجيب التالميذ، عن طريق كتابتها في مكان مرئي وقراءتها بصوت مرتفع. ثم تكرار 

نفس السؤال ليجيب عليه التالميذ في انسجام مرًة أخرى بينما يشير املعلم للكلمة املكتوبة.
يقول املعلم ما يلي:

لنراجع أفراد عائالتنا. 
كم فرًدا ميكنكم أن تتذكروا؟

ماذا نسمي والدة والدتي؟ 
ماذا نسمي أخو والدتي؟
ماذا نسمي والد والدي؟
ماذا نسمي أخت والدي؟

إذا كانت أخت والدتي لديها ابن في نفس عمري، فماذا أسميه؟
[أدخل املزيد من األسئلة املشابهة لتوسيع املراجعة إذا أردت ذلك.]

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

مقصأقالم حتديد

ورق بناء أو لوحة ملصقات )إن كان ذلك ممكًنا(صمغ أو عصَي الصمغ
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 يقوم التالميذ مبا يلي: التكرار خلف املعلم، واإلجابة في انسجام تام.

2. يقوم املعلم مبا يلي: يخرج التالميذ كتبهم، وأقالم الرصاص، وأقالم التلوين/أقالم التحديد، وأشجار 
العائلة التي أعدوها في اليوم السابق.اخبر التالميذ بانهم سيرسمون صوًرا ألربعة أفراد من العائلة الكبيرة. 

اطلب من التالميذ اختيار الشخصية التي سيرسمونها.

ملحوظة للمعلم: إذا لم يكمل التالميذ عائالتهم الصغيرة في اليوم السابق، فاطلب منهم االنتهاء من آباءهم 
وأشقائهم اآلن، قبل االنتقال إلى أفراد العائلة الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي: 
سنكمل اليوم رسم شجرة العائلة. 

سنضيف بعًضا من أفراد العائلة من عائلتنا الكبيرة. 
ستضيفوا أربعة أفراد آخرين من اختياركم. 

من أول شخصني ترغبون في رسمهما؟ 
انتقلوا إلى الصفحة التالية التي بها صور فارغة )رمبا الصفحة ٣7( في كتاب التلميذ وابدأوا الرسم. 

 يقوم التالميذ مبا يلي: رسم اثنني من أفراد العائلة الكبيرة. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: إيقاف الرسم مؤقًتا، مبجرد انتهاء )معظم( التالميذ من رسمني آخرين، ملراجعة 
كل كلمة مكتوبة على السبورة. قراءة كل كلمة بصوت عاٍل، ثم تكليف التالميذ بتكرار الكلمة. تكليف التالميذ 

بكتابة الكلمات املناسبة حتت صورتني جديدتني كتسمية للصورتني. 

 يقوم التالميذ مبا يلي: تسمية املزيد من أفراد العائلة على الرسم.

4. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ باختيار آخر فردين من أفراد العائلة الكبيرة للرسم. 

يقول املعلم ما يلي: 
اآلن، اختاروا فردين آخرين من أفراد العائلة الكبيرة لرسمهما. 

وعند االنتهاء من كل صورة، اختاروا الكلمة املناسبة من هذه القائمة )مع اإلشارة إلى السبورة( وضعوا 
اسمًا للصورة. 

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم أفراد العائلة اإلضافيني وتسميتهم.

5. يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ، بعد انتهائهم من رسم أربعة أفراد جدد من العائلة وتسميتهم، 
قص الصور )باستخدام نفس اإلجراءات التي اتبعوها اليوم السابق( واكتشاف مكان وضعها على الشجرة. 

مراجعة شجرة العائلة النموذجية التي أعدها للدرس السابق، بينما يقوم التالميذ بقص الصور. 

يقول املعلم ما يلي:
مبجرد انتهائكم من قص الصور األربعة، سنحاول معرفة أماكنها على شجرة العائلة.

وألن أجدادنا هم آباء والدينا، سنضعهم أعلى الصفحة ، فوق والدينا. [ارسم دوائر في املكان املناسب على 
املثال اخلاص بك].

تأكدوا من أنهم على اجلانب الصحيح: على سبيل املثال، أذا رسمتهم أًيا من والدي األب، فضعوه/ضعوها 
فوق صورة األب.

إذا رسمتم عمة/خالة أو عم/خال، فضعوه/ضعوها بجانب الوالدين. على سبيل املثال، إذا رسمت خالك 
شقيق أمك، ضع صورته بجوار أمك على اجلانب املفتوح )ليس بني والديك(.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب الصور على شجرة العائلة، ثم لصقها بالصمغ أو بشريط الصق في مكانها.

6. يقوم املعلم مبا يلي: إرشاد التالميذ لتنظيف املكان من املهمالت. 

يقول املعلم ما يلي:
ضعوا أقالمكم وألوانكم في الشنط وقصاصات الورق في سلة املهمالت.

سنقوم بتقدمي شجرة العائلة ومشاركة عملنا.
سنتحدث عما تعلمناه!

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب الفصل واالستعداد بكتاب التلميذ وأشجار العائلة املكتملة فقط. 

7. ملحوظة للمعلم: سيقدم التالميذ أشجار عائالتهم لزمالئهم في الفصل. ثم تقدميها لكل زمالئهم اجلالسني 
على الطاولة، وإعطاء كل تلميذ دقيقتني إلى ثالث دقائق للقيام بذلك، إذا كان الوقت يسمح بذلك. وإذا كان 
الوقت ضيًقا، فسيقتصر تقدمي التالميذ لشجرة العائلة على زمالئهم في اجملموعات املكونة من ٣ تالميذ. 
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يقول املعلم ما يلي:
سنشارك اآلن رسومات عائالتنا مع زمالئنا في الفصل. 

عندما يحني دورك لتقدم عائلتك، أشر إلى كل صورة رسمتها، وأخبر زميلك بعالقة الشخص املرسوم في 
الصورة بك. 

على سبيل املثال، "هذا جدي". إنه والد والدتي." 
عند االنتهاء من تقدمي جميع األشخاص الذين رسمتهم إلى اآلخرين، أخبرهم بشيء مفضل تفعله عائلتك 

سوّيًا.
وعندما يحني دور غيرك للمشاركة، احرص على االستماع بعناية واحترام زمالئك في الفصل. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي شجرة العائلة. االستماع للزمالء باحترام.
8. اخلتام: التفكر في النموذج والتقدير. 

يقوم املعلم مبا يلي: التوجه للمجموعة التي شاركت معها وشكرها على العمل معك اليوم.

يقول املعلم ما يلي:
وبعد أن انتهينا من عمل اليوم، ليشكر كل منكم اآلخر. توجهوا إلى أفراد مجموعتكم ورددوا بعدي ما يلي: 

"شكرا ملشاركتك عائلتك معي."
"شكرا الستماعك ملشاركتي."

يقوم التالميذ مبا يلي: شكر الزمالء واالستماع باحترام. 
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟

الفصل الثالث: من نحن؟
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نظرة عامة على الفصل
من نحن؟

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

سيكتشف التالميذ الرسومات البيانية كوسيلة لتنظيم اكتِشف
املعلومات. سيجرب التالميذ الرسومات البيانية باألعمدة 

والرسومات البيانية املصورة.

٢

سيتعلم التالميذ كيفية إعداد الرسومات البيانية باألعمدة تعلَّم
والرسومات البيانية املصورة باستخدام البيانات الشخصية 
لعائالتهم. سيتعلم التالميذ أيًضا خصائص الكائنات احلية 

واألشياء غير احلية.

٢

سيشارك التالميذ في إعداد رسومات بيانية كبيرة للفصل شاِرك
تنظم بيانات عما يفضلونه من األلوان ولون عني كل تلميذ في 
الفصل. وسيتناقش التالميذ أيًضا مع أقرانهم حول البيانات 

املعروضة. 

٢
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املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها
من نحن؟

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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الربط بالقضايا املصرية

مؤشرات التعلّم

عدم التمييز: كلنا متساوون، إال أنه توجد بيننا اختالفات. ميكننا تقدير املساواة بيننا 
والتحدث عن االختالفات املوجودة بيننا. ميكننا العمل مًعا لنصبح متعاونني ومتشاركني.

املواطنة: نحن ننتمي للوطن. نحن جزء من العائلة البشرية الكبيرة. لدى كل منا حقوق 
وعلينا مسئوليات.

على مدار هذا الفصل، يعمل التالميذ سعًيا لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر إليها.  
طرح أسئلة حول املعلومات األساسية في نص.  
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
حتديد الفكرة العامة وإعادة سرد املعلومات األساسية   

للنص.
مع التحفيز والدعم، قراءة نصوص معلوماتية مبستويات   

صعوبة مناسبة للصف األول االبتدائي.
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  
طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى حول التفاصيل   

األساسية في نص ُقرأ بصوت عال.

التحدث واالستماع:
تقليد أصوات اللغة العربية.  
نطق أصوات اللغة العربية.  
نطق احلركات القصيرة والطويلة.  
دمج املقاطع لتكوين كلمات.  
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشة.  

الرياضيات:
عّد األشياء ملعرفة عددها.  
العّد باآلحاد حتى ٢٠.  
قراءة وكتابة االرقام من ٠ حتى ٢٠.  
فهم العالقة بني االرقام والكميات، حتى ٢٠.  
كتابة االرقام ومتثيل الكميات باستخدام االرقام، حتى ٢٠.  
استيعاب مفاهيم أكبر من، وأصغر من، وتساوي، حتى ٢٠.  
مقارنة عددين بني ١ و٢٠ كأعداد مكتوبة.  
تنظيم البيانات حتى ثالث فئات في متثيالت بيانية شريطية   

ومتثيالت بيانية تصويرية.
طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى عن الرقم اإلجمالي   

لنقاط البيانات، وعددها في كل فئة، وكم تزيد أو تقل في كل 
فئة عن األخرى.

العلوم:
وصف التشابهات واالختالفات بني اإلنسان.  
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  

الفنون:
حتديد األلوان األساسية.  
حتديد أدوات التلوين اخملتلفة.  
استخدام أشكال هندسية سهلة لتكوين رسومات لألشياء   

املوجودة في البيئة احمليطة.
استخدام اخلط إلنتاج صور للبشر  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
االستماع إلى زمالء الفصل بانتباه  
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محتوى الدرسالدرس

اكتِشف: يقوم التالميذ مبا يلي:١
حتديد املقادير املمثلة برسم بياني باألعمدة.  
مقارنة املقادير باستخدام "أكثر من" و"يساوي".  

اكتِشف: يقوم التالميذ مبا يلي:٢
جمع البيانات لإلجابة عن السؤال "االوالد/ البنات" من اليوم الثاني.  
قم بابتكار رسم بياني باألعمدة باستخدام البيانات الشخصية.  
قم بابتكار رسم بياني مصور باستخدام البيانات الشخصية.  
قارن وأظهر الفرق بني القالب املصورة والرسومات البيانية باألعمدة.  

م: يقوم التالميذ مبا يلي:٣ تعلَّ
جمع البيانات لإلجابة عن السؤال " األوالد/ البنات" من اليوم الثاني.  
قم بابتكار رسم بياني باألعمدة باستخدام البيانات الشخصية.  
قم بابتكار رسم بياني مصور باستخدام البيانات الشخصية.  
قارن وأظهر الفرق بني الرسومات البيانية املصورة والرسومات البيانية باألعمدة.  

م: يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
تعّرف الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  
قم بابتكار رسم بياني يحتوي على بيانات حول الكائنات احلية وغير احلية.  
قم بإجراء محادثة مع أقرانك ملقارنة البيانات.  

شاِرك: يقوم التالميذ مبا يلي:5
العمل مع زمالء الصف واملعلمني البتكار رسم بياني ميثل الصف.  
التدرب على حتديد املقادير املمثلة برسم بياني باألعمدة.  
مقارنة املقادير باستخدام "أكبر من" و"أقل من".  

شاِرك: يقوم التالميذ مبا يلي:6
العمل مع زمالء الصف واملعلمني البتكار رسم بياني ميثل الصف.  
التدرب على حتديد املقادير املمثلة مبخطط مصور.  
مقارنة املقادير باستخدام "أكبر من" و"أقل من".  
حتليل الرسومات البيانية لوصف خصائص الصف.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل الثالث
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نظرة عامة الدرس األول

املواد املستخدمة

طباشير أو أقالم حتديدورق قالب أو سبورةأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بالفصل اجلديد.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
سنبدأ فصاًل يحمل عنوان "من نحن؟".

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه في هذا الفصل؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار.

يقوم التالميذ مبا يلي: التنبؤ مبا قد يكون جزًءا من الفصل اجلديد.

2. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي فكرة إعداد الرسومات البيانية.
يقول املعلم ما يلي:

تعرفنا في الفصل الثاني على عادات عائالت زمالئنا في الفصل وتقاليدها.وسنتعلم املزيد عن بعضنا البعض 
في الفصل الثالث. 

يعد إعداد الرسومات البيانية إحدى الطرق التي ميكننا من خاللها إظهار ما تعلمناه عن بعضنا البعض. 
فالرسم البياني ينظم املعلومات لتسهيل فهمها.

وفي نهاية هذا الفصل، ستعدون رسومات بيانية لتنظيم ما جتمعونه من معلومات. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ إخراج كتبهم وقلم رصاص. توزيع أقالم التلوين )األحمر 
واألصفر واألزرق واألخضر( على كل تلميذ أو طاولة تالميذ إذا كان التالميذ بحاجة إلى مشاركتها فيما 

بينهم.

4. يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ االنتقال إلى الصفحة 4٣ من كتاب التلميذ. لصق نسخة كبيرة 
من الرسم البياني املصور على لوحة أو حائط بحيث يراه التالميذ، إن كان ذلك ممكًنا.

خالل هذا الدرس سيقوم التالميذ مبا يلي:
تعرف عن مشروع "من نحن؟".  
ممارسة عد األرقام التي يظهرها   

الرسم البياني املصور.
مقارنة املقادير باستخدام "أكثر من".  

الرسم البياني،  
الرسم البياني املصور  
البيانات  

املفردات األساسيةنواجت التعلم
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رسم بيانى مصور

حيواناتنا األليفة

املفتاح: كل صورة = حيوان أليف واحد

اتِبع إرشادات املعلم لتلوين الصور البيانية، ثم أجب عن األسئلة.

طيور

قطط

أسماك

اكتب العدد املطابق لكل مجموعة من مجموعات احليوانات األليفة.

ارسم الرمز الصحيح.

      من عدد عدد
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يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة األولى التي حتمل اسم "رسم بياني مصور".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: اتِبع إرشادات املعلم لتلوين الصور البيانية، ثم أجب عن األسئلة.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا ترون في هذه الصفحة املسماة  بالرسم البياني املصور.

الرسم البياني املصور هو أحد أنواع الرسم البياني الذي يستخدم صوًرا مختلفة لعرض املعلومات.
تسمى هذه املعلومات بيانات.

ملحوظة للمعلم: ال يحتاج التالميذ إلى إتقان املصطلح "بيانات" في هذا الوقت، ولكن قم بتشجيعهم على 
د للمساعدة على فهمه. استخدام املصطلح كمفردة أكادميية إن أمكن ذلك.اطرحه مع مصطلح آخر ُمحد=

5. يقوم املعلم مبا يلي: سؤال التالميذ عن البيانات التي يوضحها الرسم البياني املصور. جعل التالميذ 
يتحدثون مع زمالئهم املجاورين ملشاركة أفكارهم. 

يقول املعلم ما يلي:
برأيكم، ما البيانات أو املعلومات التي تعرضها هذه  الصور البيانية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ينبغي أن يشارك التالميذ أفكارهم مع زمالئهم املجاورين. 

ملحوظة للمعلم: إذا بدأ التالميذ مشوشني، فذكرهم أن الصور البيانية تستخدم الصور لعرض املعلومات.

6. يقوم املعلم مبا يلي: شرح الفرق بني أجزاء  الصور البيانية.

يقول املعلم ما يلي: ُتظهر هذه الصور البيانية بيانات عن احليوانات األليفة.
عرفت أن هذه الصور البيانية ُتعبر عن احليوانات األليفة ألن عنوانها هو "حيواناتنا األليفة". 

أشر إلى العنوان، "حيواناتنا األليفة".
يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى العنوان.

يقول املعلم ما يلي: لو=نوا العنوان باللون األحمر. 
يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين العنوان باألحمر.

يقول املعلم ما يلي: يحتوي الرسم البيانى املصور أيًضا على تسميات. ومسميات هذه الصور البيانية 
تخبرنا بنوع احليوان األليف. أشيروا إلى املسميات.

يقوم التالميذ مبا يلي: يشيروا إلى املسميات.

يقول املعلم ما يلي: لونوا مربعات املسميات باللون األزرق. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املسميات باللون األزرق.

يقول املعلم ما يلي: وبالطبع حتتوي كل صورة بيانية على صور، وتظهر الصور في هذا الرسم البيانى 
املصور عدد كل حيوان أليف.أشيروا إلى الصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى الصور.

يقول املعلم ما يلي: لونوا مربعات الصور باللون األصفر. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املربعات باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي: وأخيًرا، لكل  صورة بيانية مفتاح. حيث يخبرنا املفتاح بالرقم الذي تعرضه كل صورة. 
ويخبرنا مفتاح هذا الرسم البيانى املصور أن كل صورة تعرض حيواًنا أليفًا واحدًا. أشيروا إلى املفتاح.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى املفتاح.
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نوا مربع املفتاح باللون األخضر.  يقول املعلم ما يلي: لو=
يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املربع باللون األخضر.

7. يقوم املعلم مبا يلي: توضيح هدف الرسم البياني املصور ثم سؤال التالميذ عما يالحظونه بشأن البيانات 
التي يرونها في هذا الرسم البياني املصور.

يقول املعلم ما يلي: يساعدنا الرسم البياني املصور على رؤية البيانات أو املعلومات التي مت جمعها وفهمها.
ماذا تالحظون بشأن املعلومات التي يعرضها هذا الرسم البياني املصور؟ ما املعلومات التي يقدمها لنا؟

ليخبر كل منكم زميله املجاور له ويشاركه أفكاره.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع الزميل املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار من ٣ إلى 4 تالميذ ملشاركة األفكار مع كل الفصل.

8. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي منوذج للتالميذ حول كيفية استخدام املفتاح لعّد البيانات التي ميثلها الرسم 
البياني املصور.

يقول املعلم ما يلي: لنستخدم أجزاء الرسم البياني املصور للمساعدة في معرفة البيانات التي يعرضها. 
توجد ثالثة أسماء: طائر، وقطة، وسمكة. يخبرنا املفتاح أن كل صورة تعرض حيواًنا أليًفا واحًدا. راقبوني 

وأنا أعّد احليوانات األليفة والطيور.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل طائر والعّد.

يقول املعلم ما يلي: توجد ستة طيور كحيوانات أليفة.راقبوني وأنا أكتب الرقم 6 على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم 6 على السبورة بخط كبير، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: اكتب عدد كل حيوان أليف أسفل الرسم البياني املصور، ما الرقم الذي ستكتبونه 
بجوار الطائر؟

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم على اخلط بالقلم الرصاص.

9. سيتدرب التالميذ اآلن على عد البيانات التي ميثلها الرسم البياني املصور مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: التسمية التالية هي "القط". عّدوا صور كل قط ملعرفة كم عدد احليوانات األليفة من 
القطط. ليخبر كل منكم زميله اجملاور باإلجابة. إذا كانت إجابتك مختلفة، فقم بعدّ القطط مرةً أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابة مع الزميل اجملاور.

يقول املعلم ما يلي: توجد أربعة قطط. تابعونى وأنا أكتب الرقم 4 على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم 4 على السبورة بخط كبير، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا الرقم 4 على اخلط بجوار القط بقلم رصاص.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم على اخلط.

١٠ اجعل التالميذ يتدربون على عّد املعلومات التي يعرضها الرسم البياني املصور بشكل مستقل. وأثناء 
العّد، جتول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة حسب احلاجة. 

يقول املعلم ما يلي: التسمية التالية هي "سمكة". عّدوا الصور ملعرفة كم عدد احليوانات األليفة من السمك. 
اكتبوا إجاباتكم على اخلط بجوار السمكة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم على اخلط.

يقول املعلم ما يلي: توجد ثالث حيوانات أليفة من السمك. راقبوني وأنا أكتب الرقم ٣ على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم ٣ على السبورة بخط كبير، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.
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يقول املعلم ما يلي: إن لم تكتبوا الرقم ٣، فصححوا إجابتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: تصحيح اإلجابات إذا لزم األمر.
11. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي مفهوم مقارنة البيانات ومنوذًجا للتالميذ لكيفية حتديد "اكبر من" و"أقل من" 

من الرسم البياني املصور. سيتدرب التالميذ في نهاي اليوم الثاني على هذه املهارة مع أقرانهم ومبفردهم.

يقول املعلم ما يلي:
بالنظر إلى البيانات، أو املعلومات، ميكننا حتديد أي احليوانات األليفة أكثر عدًدا من األخرى. تذكروا من 

الرياضيات، تسمى هذه مقارنة.
انظروا إلى اجلملة أسفل اخملطط التصويري.
تقول اجلملة، "عدد الطيور __ عدد القطط."

وأنا أعرف أنا هناك 6 طيور و4 قطط ألننا قمنا بعّدها وكتابة الرقمني على اخلط. 
تذكروا ما تعلمناه من الرياضيات. هل الرقم 6 أكبر من 4 أم أصغر منه أم يساويه؟

استخدموا القلم الرصاص لرسم رمز "أكبر من" في الفراغ.
واآلن، لنقرأ اجلملة مًعا.

"عدد الكالب أكبر من عدد القطط."

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة اجلملة مع قراءة املعلم لها بصوت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: ستحظون غًدا بفرصة ملواصلة التدرب على مقارنة البيانات.

12 اخلتام: مراجعة ما تعلمه التالميذ اليوم، واستعراض ما سيتعلمونه غًدا.

يقول املعلم ما يلي:
تعلمنا اليوم أن الرسومات البيانية هي إحدى طرق احلصول على املعلومات.

تعلمنا كيفية احلصول على املعلومات من الرسم البياني املصور وطيفية املقارنة بني تلك املعلومات.وغًدا 
سنتعلم نوًعا آخر من الرسوم البيانية التي تقدم لنا البيانات. هل ميكن ألي منكم أن يخبرني بنوع آخر من 

الرسوم البيانية التي شاهدها من قبل؟
سأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ باستخدام عصّي األسماء ملشاركة إجابته. ميكنك تعديل عدد التالميذ 
الذين يتم اختيارهم، حسب الوقت املتبقي لديك من احلصة ة، ومدى معرفة اجملموعة باملفهوم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة التجارب ومناقشة الرسومات البيانية. االستماع إلى الزمالء.
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التمثيل البياني باألعمدة
استخِدم التمثيل البياني باألعمدة لإلجابة عن األسئلة التالية:
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد املقادير املمثلة برسم بياني باألعمدة.  
مقارنة املقادير باستخدام "أكثر من"   

و"يساوي".

رسم بياني باألعمدة،  
املقياس متدرج   

نظرة عامة الدرس الثاني
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: تعريف التالميذ بدرس اليوم عن طريق تذكيرهم مبا تعلموه عن الرسم البياني املصور اإلرشادات

خالل اليوم األول وجعلهم يشيرون إلى األجزاء أثناء املراجعة.

يقوم املعلم مبا يلي: اطلب من التالميذ إخراج كتبهم. توزيع أربعة أقالم تلوين )األحمر واألصفر والزرق 
واألخضر( على كل تلميذ أو مجموعة من التالميذ، تبًعا لكيفية تنظيمك للفصل.

يقول املعلم ما يلي: من فضلكم عودوا بالصفحات إلى اخللف وانظروا إلى الصفحة األولى من كتاب التلميذ 
لديكم التي أكملناها باألمس، وحتمل عنوان "الرسم البياني املصور". 

سنراجع ما تعلمناه باألمس.
الرسم البياني املصور هو أحد أنواع الرسم البياني التي تستخدم صوًرا لعرض البيانات.

البيانات هي معلومات مت جمعها.
سأنطق اسم أحد أجزاء الرسم البياني املصور.

أشيروا إلى ذلك اجلزء في الرسم البياني املصور في كتاب التلميذ لديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كل جزء من أجزاء الرسم البياني املصور التي لونها التالميذ على نحو مخصص 
خالل اليوم األول )العنوان واملسميات والبيانات واملفتاح(. يتجول املعلم في أرجاء الفصل أثناء التحدث 

متابعة تقدم التالميذ وتصحيح األخطاء عند حدوثها.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى اجلزء الصحيح في كتاب التلميذ مع قراءة املعلم للمصلحات.

2. يقوم املعلم مبا يلي: تعريف التالميذ بالرسومات البيانية باألعمدة كوسيلة أخرى لفهم البيانات.

يقول املعلم ما يلي: ليست الرسم البياني املصور سوى أحد أنواع الرسومات البيانية التي تساعدنا على 
فهم البيانات أو املعلومات.وتعد الرسومات البيانية باألعمدة نوًعا آخر من أنواع الرسومات البيانية.

ويعتمد الرسم البياني باألعمدة على األعمدة لعرض املعلومات لنا. 

3. يقوم املعلم مبا يلي: سيعمل التالميذ على الصفحة 44 من كتاب التلميذ. ويفضل لصق نسخة مكبرة من الرسم 
البياني باألعمدة على السبورة السوداء أو ورق التخطيط ليتمكن جميع التالميذ من رؤيتها، إن كان ذلك ممكًنا.

٢٠١٨٢٠١٩/

طباشير أو أقالم حتديدورق قالب أو سبورةقلم رصاصكتاب التلميذ
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يقول املعلم ما يلي:
انتقلوا إلى صفحة 44 في كتاب التلميذ. وحتمل اسم "الرسومات البيانية باألعمدة".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: استخدام التمثيل البياني باألعمدة لإلجابة عن األسئلة الواردة أدناه.

يقول املعلم ما يلي:
انظروا إلى الرسم البياني باألعمدة.

يحتوي الرسم البياني باألعمدة على بعض األجزاء التي تشبه أجزاًء من الصور البيانية.
ويظهر هذا الرسم البياني باألعمدة بيانات عن األلوان املفضلة.

لقد عرفت أن هذا الرسم البياني باألعمدة يعبر عن األلوان املفضلة ألن العنوان هو "ألواننا املفضلة". أشيروا 
إلى العنوان، "ألواننا املفضلة" وضعوا دائرة حوله باللون األحمر.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى العنوان ووضع دائرة حوله باللون األحمر.

يقول املعلم ما يلي: يحتوي الرسم البياني باألعمدة أيًضا على تسميات. وهذه املرة توجد املسميات أسفل 
الرسم البياني. وتسميات هذا الرسم البياني باألعمدة تخبرنا باسم اللون.

أشيروا إلى املسميات وضعوا دائرةً حولها باللون األزرق.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى املسميات ووضع دائرة حول صف املسميات بالكامل باللون 
األزرق.

4. يقوم املعلم مبا يلي: شرح االختالفات بني الصور البيانية والتمثيل البياني باألعمدة للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
من ميكنه رفع يده ويخبرنا بشيء واحد في التمثيال البيانية باألعمدة يختلف عن الصور البيانية؟

سأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ باستخدام عصّي األسماء ملشاركة ما يدور بذهنه. ميكنك تعديل عدد 
التالميذ الذين يتم اختيارهم، حسب الوقت املتبقي لديك من احلصة ة، ومدى معرفة اجملموعة باملفهوم.

يقول املعلم ما يلي:
الرسم البياني باألعمدة به مقياس. ومن خالل هذا املقياس نعرف الرقم. حيث يبدأ هذا املقياس من الرقم ٠ 

ويقف عند الرقم ٨. لنشير إلى كل عدد في املقياس ونقوم بالعدّ.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى كل عدد في املقياس والعّد مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: يستخدم الرسم البياني باألعمدة األعمدة بداًل من الصور.تظهر األعمدة في هذا الرسم 
البياني باألعمدة عدد التالميذ املفضلني لكل لون. أشيروا إلى عمود اللون األحمر. 

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى عمود اللون األحمر.

ملحوظة للمعلم: كرر هذه العملية مع كل عمود من أعمدة األلوان.

5. يقول املعلم مبا يلي: ستقدم اآلن منوذًجا لكيفية استخدام األعمدة واملقياس لتحديد املقدار. استخدم 
اصبعك لإلشارة إلى أجزاء الرسم البياني باألعمدة أثناء التحدث.

يقول املعلم ما يلي:
لنستخدم أجزاء الرسم البياني باألعمدة للمساعدة في معرفة البيانات التي يعرضها.

توجد به أربعة تسميات: األحمر واألزرق واألصفر واألخضر.
أريد أن أعرف كم عدد التالميذ الذين اختاروا اللون األحمر كلونهم املفضل.

أنني أضع إصبعي على التسمية "األحمر". وأحرك إصبعي ألعلى عمود اللون األحمر، مع عّد املربعات 
اململوءة.وسيتوقف إصبعي عند نهاية كل عمود. يتوقف عّدي عند الرقم 6.

وهناك طريقة أخرى ملعرفة اإلجابة وهي حتريك إصبعي ألعلى دون العّد، ولكن مع التوقف عند آخر مربع 
أحمر. وبعد ذلك، أحرك إصبعي في اجتاه املقياس املتدرج ألمتكن من معرفة الرقم اجملاور لذلك املربع. 

وسأجد أن عدد التالميذ الذين اختاروا اللون األحمر ال يزال 6 تالميذ. ميكنني أن أعرف أن 6 تالميذ قد 
اختاروا اللون األحمر كلونهم املفضل.

راقبوني وأنا أكتب الرقم 6.
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يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم 6 على السبورة بخط كبير، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، استخدموا القلم الرصاص لنسخ الرقم 6 على اخلط اجملاور للون األحمر. أين 
العبارة التي تقول "كم الرقم"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم 6.

6. يقوم املعلم مبا يلي: تدريب التالميذ على استخدام األعمدة واملقياس املتدرج لتحديد املقادير مع الزمالء 
اجملاورين ثم بشكل مستقل. التجول في أرجاء الفصل لتقدمي املساعدة إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي:
التسمية التالية هي "أزرق". استخدموا العمود واملقياس املتدرج ملعرفة عدد التالميذ الذين اختاروا اللون 

األزرق كلونهم املفضل. قوموا أواًل بالعّد مع زمالئكم بينما حتركون أصابعكم جتاه املقياس. ثم جربوا حتريك 
أصابعكم ألعلى املقياس دون عدّ.هل اإلجابة هي ذاتها؟ 

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد عدد التالميذ الذين اختاروا اللون األزرق.

يقول املعلم ما يلي: ليخبر كل منكم زميله اجملاور باإلجابة. إذا كانت إجابتكم مختلفة، فقوموا بعدّ األعمدة مرةً أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابة مع الزميل اجملاور.

يقول املعلم ما يلي:
لقد اختار أربعة تالميذ اللون األزرق كلونهم املفضل. راقبوني وأنا أكتب الرقم 4.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم 4 على السبورة بخط كبير، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: اكتبوا الرقم 4 على اخلط بجوار كلمة أزرق بقلم رصاص.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم 4 على اخلط.

يقول املعلم ما يلي:
الكلمتان التاليتان هما "أصفر" و"أزرق". استخدموا العمودين واملقياس ملعرفة عدد التالميذ الذين اختاروا 

اللون األصفر واألخضر كلونهم املفضل. اكتبوا إجاباتكم على اخلط اجملاور لكلمة اللون املناسب. 

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد مقدار األصفر واألخضر وكتابة الرقمني على اخلطني املناسبني.

يقول املعلم ما يلي:
لقد اختار ثالثة تالميذ اللون األصفر كلونهم املفضل. بينما اختار أربعة تالميذ اللون األخضر كلونهم 

املفضل. إن لم تكتبوا الرقمني الصحيحني، فصححوا إجابتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: تصحيح الرقمني إذا لزم األمر.

7. يقوم املعلم مبا يلي: تذكير التالميذ مبقارنة البيانات التي قدم املعلم منوذًجا لها خالل اليوم األول.واليوم، 
سيقارنون البيانات التي يعرضها الرسم البياني باألعمدة، أوالً مع الزميل اجملاور ثم كل تلميذ مبفرده.

يقول املعلم ما يلي:
لقد بينت لكم باألمس كيفية استخدام الرسم البياني املصور ملقارنة البيانات.

وقد تعلمنا أي املسميات بها أكثر من التسمية األخرى.
انظروا إلى اجلملة األولى أسفل الرسم البياني باألعمدة.

تقول اجلملة، "األحمر __ األزرق."
باستخدام البيانات أو املعلومات التي كتبناها عن األلوان، استخدموا القلم الرصاص لرسم الرمز الصحيح.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم الرمز "أكبر من" في املساحة الفارغة.

يقول املعلم ما يلي:
هناك ستة تالميذ اختاروا اللون األحمر وأربعة تالميذ اختاروا اللون األزرق.

6 أكبر من 4.
وهذا يعني أن عدد التالميذ الذين اختاروا اللون األحمر أكبر من الذين اختاروا اللون األزرق.

ينبغي أن ترسموا رمز أكبر من: > )بنّي على السبورة(.
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إن لم ترسموا الرمز الصحيح، فصححوا إجابتكم اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصحيح إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، لنعمل مع الزمالء املجاورين لنا.
تقول اجلملة التالية، "ضع دائرة حول اللون الذي يساوي األزرق" وضع عالمة مماثلة على اللون األزرق بعده. 

أي األلوان األخرى لديه نفس عدد اللون األزرق؟ كيف ميكننا أن نعرف أي األلوان لديه نفس الرقم؟ 

ملحوظة للمعلم: اترك التالميذ يشاركوا أفكارهم. وإذا لزم األمر، وّجه التالميذ ملعرفة أن املقادير ستكون 
مماثلة ألسئلة مثل، "هل هناك أية أعمدة متشابهة؟" أو "هل أي من األعمدة تقف عند نفس املكان"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:

هل لديكم إجابة؟
استخدموا القلم الرصاص لوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول كلمة أخضر.

يقول املعلم ما يلي:
اإلجابة هي األخضر. هناك 4 تالميذ فضلوا اللون األزرق، و4 آخرين فضلوا اللون األخضر.

ونحن نعرف أن 4 = 4.
إن لم تضعوا دائرة حول كلمة "أخضر"، فغيروا إجابتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التصحيح إذا لزم األمر.

8. اخلتام: اآلن وبعد أن مت تعريف التالميذ بكيفية احلصول على املعلومات من نوعني من الرسومات 
البيانية ومقارنة البيانات، سيبدأون العمل في ابتكار رسم بياني باستخدام بياناتهم الشخصية.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا أن الرسومات البيانية مثل الرسم البياني املصور وتساعدنا الرسومات البيانية باألعمدة في 

مقارنة البيانات. سنبدأ غًدا في إدراج البيانات، أو املعلومات، عن أنفسنا في الرسومات البيانية.
ما هي تلك األشياء التي تود التعرف عليها حول زمالئك في الصف؟

يقوم املعلم مبا يلي: أخذ ثالثة أو أربعة اقتراحات وكتابتها على السبورة. إذا واجه التالميذ مشاكل في 
اقتراح أسئلة مناسبة، فاقترح أسئلة مثل "كم عدد زمالء الدراسة من األطفال فقط؟"، أو "كم عدد زمالء 

الدراسة الذين لديهم حيوان أليف؟"، إلخ. تأكد من طرح السؤال "كم عدد التالميذ في صفنا من البنات؟" )أو 
األوالد(، أو أضف هذا السؤال إذا لم يكن مقترًحا.

يقول املعلم ما يلي: تلك أسئلة ممتازة. سنبدأ غًدا بالسؤال "كم عدد التالميذ في صفنا من البنات؟" )أو 
األوالد(.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
جمع البيانات لإلجابة عن السؤال   

"ولد/بنت" من اليوم الثاني.
قم بابتكار رسم بياني باألعمدة   

باستخدام البيانات الشخصية.
قم بابتكار رسم بياني مصور   

باستخدام البيانات الشخصية.
قارن بني القالب املصورة والرسومات   

البيانية باألعمدة.

رسم بياني باألعمدة،  
الرسم البياني املصور،  
بيانات  

نظرة عامة الدرس الثالث
املفردات األساسيةنواجت التعلم

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: اليوم، سيحسب التالميذ عدد األوالد والبنات، حتى تتمكن من حتديد كيفية ابتكار الرسم اإلرشادات

البياني باستخدام البيانات التي مت جمعها. بعد ذلك، سيقومون بابتكار الرسومات البيانية اخلاصة 
بهم باستخدام بيانات من التوزيع حسب نوع اجلنس في أسرهم املباشرة.

يقول املعلم ما يلي:
ما األسئلة التي نود اإلجابة عنها حول صفنا؟

يقوم املعلم مبا يلي: تذكير التالميذ باألسئلة التي قاموا بإنشائها في نهاية اليوم الثاني من خالل قراءتها 
على السبورة. قول نوع اجلنس الذي اختاره الصف أواًل، إما ولد أو فتاة. حساب الرقم سوّيًا، وكتابته على 

السبورة. ثم تكرار األمر لنوع اجلنس اآلخر.

ملحوظة للمعلم: استناًدا إلى عدد التالميذ في صفك، من احملتمل أن يكون عدد البنات/األوالد أعلى بكثير 
من عدد التالميذ الذين يشعرون براحة أثناء إجرائهم العمليات احلسابية في هذه املرحلة من العام. اختر 
كيفية املتابعة - قد ترغب في تعديل هذا السؤال ليعكس عدد البنات/األوالد في مجموعة واحدة، إلخ. إذا 

كان لديك صف دراسي واحد، فال تتردد في تعديل هذا القسم الستخدام سمة مختلفة، إلخ.
يقول املعلم ما يلي:

لنبدأ بالسؤال: "كم عدد زمالئنا في املدرسة من البنات" )أو األوالد(. يُرجى من جميع البنات الوقوف اآلن.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقف التلميذات. إذا كانت التلميذة غير قادرة على الوقوف، ميكنها رفع 
يدها للمشاركة.

يقول املعلم ما يلي: دعونا نحسب مًعا عدد البنات الالتي يقفن. لقد عددنا حتى اآلن في تقومينا ٢١ بنت. 

املواد املستخدمة

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو قلم 
حتديد
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إذا كان هناك أكثر من ٢١ بنت، فسوف أستمر في العد وميكنكم املتابعة إذا كنتم تعرفون االرقام بالفعل.

يقوم التالميذ مبا يلي: العد بصوت عاٍل مع املعلم.

ملحوظة للمعلم: ال يحتاج التالميذ إلى تذكر جميع االرقام التي جتاوزت الـ ٢١ والتي مت حسابها، فهم 
يحتاجون فقط إلى فهم أن آخر عدد حتسبه هو عدد البنات في الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا __ بنت/بنات في صفنا. راقبوني وأنا أكتب الرقم __ على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم __ على السبورة بشكل واضح، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: شكرًا لكن يا بنات، ميكنكن اجللوس. اآلن، ليقف جميع األوالد؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يقف التالميذ األوالد. إذا كان التلميذ غير قادر على الوقوف، ميكنه رفع 
يده للمشاركة.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، دعونا نحسب عدد األوالد في صفنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العد بصوت عاٍل مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: لدينا __ ولد/أوالد في صفنا. راقبوني وأنا أكتب الرقم __ على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم __ على السبورة بشكل واضح، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم يا أوالد. ميكنكم اجللوس. لدينا __ بنت/بنات و__ ولد/أوالد في صفنا.

هل ميكن ألحدكم أن يخمن أي واحد أكثر وأي واحد أقل؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار أحد التالميذ من الذين يرفعون أيديهم لتقدمي اإلجابة الصحيحة. إذا قدم أحد 
التالميذ إجابة غير صحيحة، فاستخدم هذا املرة لتصحيح أي مفاهيم غير صحيحة.

ملحوظة للمعلم: من غير املتوقع، على األرجح، أن يعرف التالميذ كيفية مقارنة االرقام الكبيرة، ولكن اجعلهم 
يتوقعون واسألهم عن سبب تفكيرهم في اإلجابة التي يقدمونها.

يقول املعلم ما يلي:
صواب. هناك ____ أكثر، ألن __ أكبر من __.

٢. اآلن سوف تقوم بتوضيح كيفية حتويل بياناتك إلى رسم بياني باألعمدة عن طريق ابتكار رسم بياني على 
السبورة أو ورق القالب.

ملحوظة للمعلم: استناًدا إلى عدد التالميذ في الصف، سيكون عليك اختيار مقياس احملور الرأسي. سيتطلب 
ذلك، على األرجح، مهارات العد التي ال ميتلكها تالميذك حتى اآلن، بحيث ميكنك كتابة االرقام دون حساب/

تفسير تخطي العد.
يقول املعلم ما يلي:

االرقام التي قمنا بحسابها وكتابتها على السبورة هي "بياناتنا".
اآلن سنقوم بتحويل بياناتنا، أو أعدادنا، إلى رسم بياني باألعمدة.

شاهدوا كيف أرسم اخلط في األسفل وأسّميه بـ "األوالد" و"البنات".
ثم، على اجلانب، سأضع األرقام.

اآلن، أنا بحاجة لعمل األعمدة.
هناك __ ولد/أوالد، لذلك سأرسم خًطا هنا بالرقم __.

ثم أقوم بتحويل ذلك إلى عمود واختيار لون مللئه. اخترت _____. )طباشير ملون أو قلم حتديد لديك(
هناك __ بنت/بنات، لذلك سأرسم خًطا هنا بالرقم __.

ثم أقوم بتحويل ذلك إلى عمود واختيار لون مللئه. اخترت _____. )طباشير بلون آخر أو قلم حتديد 
لديك(.

اآلن، لدينا رسم بياني باألعمدة يوضح عدد األوالد والبنات في صفنا.

٣. سيقوم التالميذ اآلن مبمارسة جمع البيانات اخلاصة بهم البتكار نسخة من الرسم البياني الذي قمت 
بتصميمه. عندما تطلب منهم حساب البيانات وتسجيلها، جتّول في أرجاء الفصل لتقدمي املساعدة عند 

احلاجة.
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ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في كتابة االرقام، ميكنهم تتبعها. إذا كانوا يواجهون 
مشكلة في العد في رؤوسهم، ميكنهم أن يتحولوا إلى الصورة التي رسموها ألسرهم املباشرة وميارسوا 

العد من الورقة.
يقول املعلم ما يلي:

ستقومون بالتدرب على ابتكار الرسوم البيانية اخلاصة بكم باستخدام البيانات، أو االرقام، من أسركم. 
ُيرجى االنتقال إلى صفحة 45 في كتاب التلميذ. جتدون على رأس هذه الصفحة العنوان "األوالد والبنات في 

أسرتي".

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة 45.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: اكتب عدد األوالد والبنات املوجودين في أسرتك. استخدم هذه األعداد لعمل متثيل 

بيانى عمودى.

يقول املعلم ما يلي:
في املربع اجملاور لصورة األوالد، احسب عدد األوالد في أسرتك املباشرة، واكتبه. تذكر أن حتسب عدد كل 

من الكبار واألطفال.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب عدد الذكور في أسرهم وكتابة الرقم في املربع.

يقول املعلم ما يلي: في املربع اجملاور لصورة البنات، احسب عدد البنات في أسرتك املباشرة، واكتبه. تذكر 
أن حتسب عدد كل من الكبار واألطفال.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب عدد اإلناث في أسرهم وكتابة الرقم في املربع.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم على هذا العد الرائع.

4. ملحوظة للمعلم: قبل حتويل البيانات إلى رسم بياني، سيحتاج التالميذ إلى أقالم تلوين خضراء وصفراء. 
وجه انتباههم مرة أخرى إلى منوذج الرسم البياني اخلاص بك بشكل متكرر عبر هذا اجلزء لتذكيرهم 

باإلجراء الذي اتبعته البتكار رسم بياني.
يقول املعلم ما يلي: اآلن، نحتاج إلى حتويل االرقام إلى رسم بياني باألعمدة.

فوق كلمة "األوالد" في أسفل خط الرسم البياني، ارسم خًطا بجوار عدد األوالد في أسرتك، وحوله إلى 
عمود. مثلما فعلت على اللوح. لون عمود األوالد باللون األخضر.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدم قلم رصاص وقلم تلوين أخضر البتكار عمود "األوالد" على الرسم 
البياني.

يقول املعلم ما يلي: فوق كلمة "البنات" في أسفل خط الرسم البياني، ارسم خًطا بجوار عدد البنات في 
أسرتك، وحوله إلى عمود. مثلما فعلت على اللوح. لون عمود البنات باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدم قلم رصاص وقلم تلوين أصفر البتكار عمود "البنات" على الرسم 
البياني.

يقول املعلم ما يلي: لقد أنشأمت أول رسم بياني باألعمدة خاص بكم. يجب أن تفخروا بأنفسكم كثيًرا. 
التفتوا إلى من بجانبكم، وهنئوهم على عملهم الرائع!

5. بعد ذلك، سيقوم التالميذ بتحويل بيانات الرسم البياني باألعمدة اخلاصة بهم إلى الرسم البياني املصور 
على الصفحة  46 من كتاب التلميذ. سوف يستخدمون نفس االرقام التي حسبوها للرسم البياني باألعمدة 

اخلاص بهم. راجع اخملطط املصور من اليوم األول.

يقول املعلم ما يلي:
هل تتذكرون رسم بيانى مصور عن احليوانات؟

كل صورة متثل حيواًنا واحًدا. سوف تستخدمون البيانات، أو االرقام، التي كتبتموها عن أسركم البتكار 
رسم بيانى مصور. انتقلوا من هذه الصفحة إلى صفحة 46 في كتاب التلميذ. جتدون على رأس هذه 

الصفحة العنوان "رسم بيانى مصور ألسرتى".

45

األوالد والبنات في أسرتي
اكتب عدد األوالد والبنات في أسرتك. استخدم هذه األعداد لعمل متثيل 

بيانى عمودى.
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رسم بيانى مصور ألسرتى
استخدم مربًعا أخضر ليمثل ولًدا. استخدم دائرة صفراء لتمثل بنًتا.

قم بإنشاء متثيل بياني بالصور ألسرتك.

املفتاح

أسرتي

األوالد

البنات

البناتاألوالد
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يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: استخدم مربًعا أخضر ليمثل ولًدا. استخدم دائرة صفراء لتمثل بنًتا. قم بإنشاء متثيل 

بيانى مصور ألسرتك.

يقول املعلم ما يلي:
سوف نستخدم األشكال مثل صورنا التي متثل األوالد والبنات.

سوف ميثل املربع األخضر ولًدا. استخدم قلم التلوين األخضر لتلوين املربع اجملاور لصورة ولد في املفتاح.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املربع األخضر.

يقول املعلم ما يلي: سوف متثل الدائرة الصفراء بنت. استخدم قلم التلوين األصفر لتلوين الدائرة اجملاور 
لصورة بنت في املفتاح.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الدائرة باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي: أنتم اآلن على استعداد البتكار رسم بيان مصور خاص بكم.

باستخدام قلم التلوين األخضر، ارسموا نفس الرقم أو عدد املربعات اخلضراء املوجودة في صف "األوالد" 
في الرسم البياني، الذي يساوي عدد األوالد في أسركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام قلم التلوين األخضر إلكمال صف "األوالد" في مخططهم 
املصور.

يقول املعلم ما يلي:

باستخدام قلم التلوين األخضر، ارسموا نفس الرقم أو عدد الدوائر الصفراء املوجودة في صف "البنات" في 
الرسم البياني، الذي يساوي عدد البنات في أسركم.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام قلم التلوين األصفر إلكمال صف "البنات" في مخططهم 
التصويرى.

يقول املعلم ما يلي:

تهانينا! لقد أنشأمت مخطًطا تصويرًيا.

6. اخلتام: استخدم هذه املرة جلعل التالميذ يفكرون في االختالف بني رسم بياني مصور والرسومات 
البيانية باألعمدة. لقد مارس التالميذ اآلن ابتكار الرسم البياني باستخدام البيانات الشخصية. 

وغًدا، سيستمرون في ممارسة الرسوم البيانية أثناء تعلمهم عن الكائنات احلية مقابل األشياء غير 
احلية.

يقول املعلم ما يلي:
تعلمنا اليوم كيفية متثيل البيانات أو املعلومات في نوعني من الرسومات البيانية. أحدهما هو الرسم البياني 
باألعمدة واآلخر هو رسم بياني مصور. هل ميكن ألحدكم أن يفسر الفرق بني هذين النوعني من الرسومات 

البيانية؟

يقوم التالميذ مبا يلي: شرح االختالفات بني أنواع الرسومات البيانية. وتشمل اإلجابات احملتملة 
استخدام الصور أو األشكال على رسم بياني مصور.

يقول املعلم ما يلي:

غًدا سنواصل استخدام الرسومات البيانية لتنظيم البيانات ومتثيلها. شكًرا لكم على عملكم الشاق اليوم!
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:

تعّرف على الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  
ابتكر رسم بياني يحتوي على بيانات حول   

الكائنات احلية واألشياء غير احلية.
قم بإجراء محادثة مع أقرانك ملقارنة البيانات.  

بيانات،  
حية،  
غير حية  

نظرة عامة الدرس الرابع
املفردات األساسيةنواجت التعلم

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: ذكر التالميذ مبا تعلموه عن الرسومات البيانية باألعمدة والرسم البياني املصور. سوف اإلرشادات

يستخدمون هذه املهارات لعرض معلومات حول الكائنات احلية وغير احلية. ستقوم بابتكار متثيل بياني 
باألعمدة على السبورة لتسجيل أفكار التالميذ - قم بتسمية أحد اجلانبني "حية" واجلانب اآلخر "غير 

حية".

يقول املعلم ما يلي:
تعد الرسومات البيانية طريقة لعرض عدد األشياء املوجودة.

باألمس، قمنا بحساب عدد األوالد والبنات في أسرنا.
استخدمنا الرسومات البيانية لعرض تلك البيانات، أو االرقام، إلى اآلخرين.

ميكنكم استخدام الرسومات البيانية لعرض أعداد الكائنات احلية، مثل احليوانات األليفة واألشخاص.
سأكتبهم في قائمة حتت كلمة "حية".

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "احليوانات األليفة" و"األشخاص" في العمود حتت مسمى "حية".

يقول املعلم ما يلي:
ولكن ميكنكم أيًضا استخدام الرسومات البيانية لعرض أعداد األشياء غير احلية.

من ميكنه أن يعطيني مثااًل على شيء غير حي موجود في منزله؟ سأكتبهم في قائمة حتت كلمة "غير حية".

يقوم املعلم مبا يلي: اقترح ٣ إلى 4 اقتراحات من األشياء غير احلية واكتبها على السبورة حتت العمود املسمى "غير حية".

ملحوظة للمعلم: إذا عانى التالميذ، فاقترح عليهم أن يتذكروا النماذج التي قمنا برسمها في الفصل الثاني.
يقول املعلم ما يلي:

نعلم أن احليوانات األليفة واألشخاص من الكائنات احلية. اقترح زمالؤكم في الصف أن ___ 
و____ و____ و____ أشياء غير حية. دعونا نتعّرف على هذه األشياء، حتى نتمكن من 

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو 
أقالم حتديد

ما هو احلي؟ كتبته كاثلني 
ويدنر زوفيلد

املواد املستخدمة
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تقرير ما إذا كانت تلك القائمة صحيحة.

2. يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كتاب ما هو احلي؟ إلى التالميذ.

3. يقوم املعلم مبا يلي: بعد القراءة، ابتكار رسم بياني آخر على السبورة لتسجيل خصائص الكائنات "احلية" 
و"غير احلية". طلب من التالميذ اقتراح خصائص لتسجيلها، لتصحيح املفاهيم الغير صحيحة أثناء املتابعة.

ملحوظة للمعلم: إذا اقترح التالميذ شيًئا "ميًتا" على أنه غير حي، فاستخدم ذلك كفرصة لشرح أنه لكي يكون 
شيء ما ميًتا، يجب عليه أن يكون حًيا في وقت ما. العناصر "غير احلية" ال تكون على قيد احلياة أبًدا.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى الرسم البياني على السبورة. هذا اجلانب يقول "حية" وهذا اجلانب يقول 
"غير حية". ما الذي تعتقدون أنه يجعل الكائن "حًيا"؟

سأكتب اقتراحاتك على الرسم البياني.

يقوم املعلم مبا يلي: استعمال ثالثة أو أربعة اقتراحات وكتابتها على رسم بياني باألعمدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: خالل هذا النشاط، يقدم التالميذ االقتراحات ويشاركون في املناقشة.

يقول املعلم ما يلي: ما الذي يجعل شيًئا ما "غير حي"؟ سأكتب اقتراحاتك على اجلانب اآلخر من الرسم البياني.

يقوم املعلم مبا يلي: استعمال ثالثة أو أربعة اقتراحات وكتابتها على رسم بياني باألعمدة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن عرفنا الفرق بني الكائن احلي وغير احلي، دعونا ننظر إلى قائمتنا. هل كل 
هذه األشياء غير حية؟

يقوم املعلم مبا يلي: مناقشة التفاصيل الدقيقة وإجراء التصحيحات حتى يكون لديك قائمة صحيحة. نقل 
أي شيء من القائمة "غير حية" غير الصحيحة إلى قائمة "حية".

يقول املعلم ما يلي: لدينا __ كائنات حية فى قائمتنا و__ أشياء غير حية.
مبا أننا منتلك بيانات أو أعداد، فيمكننا استخدامها البتكار رسم بياني باألعمدة أو رسم بياني مصور.

4. سيقوم التالميذ اآلن بحساب عدد األشخاص واحليوانات األليفة )احلية( وعدد العناصر غير احلية في 
منازلهم لعمل الرسومات البيانية. 

ملحوظة للمعلم: من الناحية الفنية، ميكن أيًضا حساب النباتات ضمن البيانات احلية، ولكن لسهولة التنفيذ، 
يركز هذا النشاط على اإلنسان واحليوانات.

يستخدم كتاب التلميذ الدراجات على أنها العنصر غير احلي، ولكن ميكنك تغييرها اعتماًدا على جتربة 
التالميذ )مثل األلعاب وأجهزة التلفزيون والسيارات، إلخ.(. عندما تطلب منهم حساب البيانات وتسجيلها، 

جتّول في أرجاء الفصل لتقدمي املساعدة عند احلاجة.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ يواجهون صعوبة في كتابة االرقام، ميكنهم تتبعها. وإذا كانوا يواجهون 
مشكلة في العد في رؤوسهم، ميكنك استخدام أمثلة من منزلك للصف الستخدامها كنموذج.

يقول املعلم ما يلي: ستقومون بحساب عدد الكائنات احلية وعدد األشياء غير احلية في منزلكم البتكار 
رسومات بيانية.

انتقلوا إلى صفحة 47 في كتاب التلميذ. جتدون على رأس هذه الصفحة العنوان "األشياء احلية وغير احلية".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: قم بابتكار رسم بياني باألعمدة لعرض عدد األشياء احلية وغير احلية في منزلك. قم 

بتضمني اإلنسان فقط في الفئة احلية.

يقول املعلم ما يلي:

سنقوم بحساب األشخاص ضمن الكائنات احلية. هناك كائنات حية أخرى في منزلكم، مثل احليوانات األليفة 
والنباتات، ولكن بالنسبة إلى هذا الرسم البياني، سنضم اإلنسان/األشخاص فقط.

اكتبوا عدد األشخاص الذين يعيشون في منزلكم بجوار صورة أسرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب عدد أفراد األسرة وكتابته في املربع.

47

الكائنات احلية واألشياء غير احلية
قم بإنشاء متثيل بياني عمودى لعرض عدد الكائنات احلية واألشياء غير 

احلية املوجودة في منزلك.
عد البشر فقط.
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يقول املعلم ما يلي:
هناك الكثير من األشياء غير احلية في املنزل.

سوف نقوم بتضمني مثال واحد فقط.
يوضح املثال دراجة.

اآلن، قوموا بحساب عدد الدراجات التي متتلكها أسركم. إذا لم تكن لدى أسركم دراجات، فاختاروا لعبة 
أخرى لديكم عدد قليل منها في املنزل. اكتبوا عدد الدراجات أو األلعاب األخرى في املربع اجملاور للصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حساب عدد الدراجات وكتابته في املربع.

يقول املعلم ما يلي: هذه االرقام هي بياناتكم. أواًل، ستستخدمونها البتكار رسم بياني باألعمدة، متاًما كما 
فعلتم باألمس. فوق كلمة "حية"، ارسموا خًطا بعدد األشخاص في أسركم. قوموا بتحويله إلى عمود 

واستخدام قلم التلوين األحمر في تلوينه.

يقوم التالميذ مبا يلي: ابتكار عمود "حية" وتلوينه باللون األحمر.

يقول املعلم ما يلي: فوق كلمة "غير حية"، ارسموا خًطا بعدد الدراجات في أسركم.

قوموا بتحويله إلى عمود واستخدام قلم التلوين األزرق في تلوينه.

يقوم التالميذ مبا يلي: ابتكار عمود "غير حية" وتلوينه باللون األزرق.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع! لنستخدم اآلن نفس البيانات، أو االرقام، البتكار الرسم البياني باألعمدة في 
الصفحة التالية. استخدموا األقالم الرصاص لرسم نفس الرقم أو عدد األشخاص على شكل عصا املوجود 

في صف "حية" في الرسم البياني، الذي يساوي عدد األشخاص في أسركم. يبدو شكل العصا هكذا.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم شكل عصا على السبورة بشكل واضح حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام قلم الرصاص إلكمال صف "حية" على الرسم البياني باألعمدة اخلاص بهم.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا األقالم الرصاص لرسم نفس الرقم أو عدد الدراجات في صف "غير حية" 
الذي يساوي عدد الدراجات في أسركم. ميكنكم استخدام دائرتني وبعض اخلطوط لعمل دراجة، مثل هذا.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم دراجة مبسطة على السبورة بشكل واضح حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيتها.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام قلم الرصاص إلكمال صف "غير حية" على الرسم البياني 
باألعمدة اخلاص بهم.

يقول املعلم ما يلي: يجب أن تكونوا فخورين بكل عملكم الشاق في ابتكار الرسومات البيانية!

5. ستكون املهمة النهائية للتالميذ إجراء محادثة حول بياناتهم ورسوماتهم البيانية مع مقارنة النتائج وحتديد 
الفروق بينها. أثناء مقارنة التالميذ للبيانات، جتّول في أرجاء الفصل لتقدمي املساعدة عند احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، ميكنكم معرفة ما إذا كانت األشياء احلية وغير احلية املوجودة في أسركم هي نفسها املوجودة في أسر 

زمالئكم في الصف.
ليستدير كل منكم إلى الزميل املجاور له لعرض بياناتكم ورسوماتكم البيانية عليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعرض كل تلميذ على زميله املجاور رسوماته البيانية ويوضح بياناته.

يقول املعلم ما يلي:
في اجلزء السفلي من الصفحة، تظهر عبارة "كائناتي احلية" و"كائنات زميلي احلية".

حتدث مع زميلك املجاور حول عدد األشخاص في أسرتك. اكتب أعدادك وأعداد زميلك من الكائنات   
احلية في املكان الذي مت إرشادك إليه.

بعد ذلك، قرر: من لديه أكبر عدد من األشخاص الذين يعيشون في منزله؟ من لديه أقل عدد؟ أكملوا   
اجلملة في كتاب التلميذ عن طريق وضع دائرة حول الكلمات الصحيحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ناقش مع زميلك املجاور، وأكمل اجلملة باستخدام أكثر/أقل/يساوي في 
كتاب التلميذ.
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يقول املعلم ما يلي:
اجلزء التالي يقول: "أشيائى غير احلية" و"أشياء زميلي غير احلية".

حتدث مع زميلك املجاور مرة أخرى. من لديه دراجات أكثر؟ من لديه أقل عدد؟
أكمل اجلملة في كتاب التلميذ عن طريق وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة وكتابة االرقام في الفراغات 

الصحيحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة زميله املجاور، وأكمل اجلملة باستخدام أكثر/أقل/يساوي في 
كتاب التلميذ.

6. اخلتام: واآلن بعد أن مارس التالميذ ابتكار الرسومات البيانية باألعمدة والرسم البياني املصور 
باستخدام البيانات الشخصية، سيعمل الصف سوّيًا جلمع البيانات حول تفضيالت اجملموعة وابتكار 

رسومات بيانية كبيرة.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم جميعا على العمل بجد ملعرفة كيفية ابتكار الرسومات البيانية باألعمدة والرسم البياني املصور.

سوف نحصل غًدا على بيانات، أو معلومات، عن صفنا بالكامل البتكار رسومات بيانية باستخدامها!
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خالل هذا الدرس سيقوم التالميذ مبا يلي:

العمل مع زمالء الصف واملعلمني   
البتكار رسم بياني ميثل الصف.

حتديد املقادير املمثلة برسم بياني   
باألعمدة.

مقارنة املقادير باستخدام "اكبر من"   
و"أقل من".

اللون األساسي،  
رسم بياني باألعمدة،  
مقياس،  
بيانات  

نظرة عامة الدرس اخلامس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: كصف، ستقومون بابتكار رسم بياني كبير ميثل بيانات التلميذ. ابدأ بتذكير التالميذ اإلرشادات

بالفرق بني الرسم البياني املصور والرسم البياني باألعمدة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعّرفنا على نوعني من الرسومات البيانية، الرسم البياني باألعمدة والرسم البياني املصور.

دعونا نراجعها. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 49. جتدون على رأس هذه الصفحة الرسومات البيانية.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة 49.

يقول املعلم ما يلي:
ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أن الرسم البياني للحمص رسم بياني باألعمدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اليد.

يقول املعلم ما يلي:
ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أنه الرسم البياني املصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اليد.

يقول املعلم ما يلي:
الرسم البياني للطماطم رسًما بيانّيًا مصوًرا.

لنقول هذا سوّيًا. الرسم البياني للطماطم رسًما بيانّيًا مصوًرا.
لننظر إلى الرسم البياني التالي.

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو قلم 
حتديد
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ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أن الرسم البياني حليوان النيل رسم بياني باألعمدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اليد.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أن الرسم البياني حليوان النيل الرسم البياني املصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اليد.

يقول املعلم ما يلي: إنه رسم بياني باألعمدة.
لنقول ذلك سوّيًا. الرسم البياني حليوان النيل رسم بياني باألعمدة.

٢. كصف، ستقومون بحساب عدد تفضيالت األلوان بني التالميذ. سيقوم التالميذ بتسجيل هذه البيانات في 
كتاب التلميذ، وسوف تقوم بابتكار رسم بياني باألعمدة كبير على السبورة باستخدام املعلومات.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن سنقوم بابتكار رسم بياني باألعمدة كصف كامل.

ستكون البيانات أو املعلومات التي سنقوم بإدراجها على الرسم البياني باألعمدة اللون األساسي املفضل 
لكل تلميذ.

منذ بضعة أيام، نظرنا إلى رسم بياني باألعمدة الذي قارن بني األلوان األحمر واألزرق واألصفر واألخضر.
هل تعرفون أي من هذه األلوان ليس لوًنا أساسًيا؟

ليلتفت كل منكم إلى زميله اجملاور ويخبره.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل اجملاور.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ لتقدمي إجابة.

يقول املعلم ما يلي:
األخضر ليس لوًنا أساسًيا.

إًذا، األلوان األساسية هي األحمر واألزرق واألصفر.
سيكون الرسم البياني عن اللون األساسي املفضل لديك.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "اللون األساسي املفضل" في أعلى ورقة الرسم البياني. رسم محور على شكل 
حرف )ص(  أسفل الكتابة. تسمية احملور )س(: أحمر، أزرق، أصفر. إذا أمكن، كتابة كلمة أحمر باللون 

األحمر وأزرق باللون األزرق وأصفر باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي:
قبل أن نتمكن من ابتكار األعمدة على الرسم البياني، نحتاج إلى جمع بياناتنا أو معلوماتنا.

انتقلوا إلى صفحة 5٠ في كتاب التلميذ. جتدون على رأس هذه الصفحة "بيانات وألوان في الفصل".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: لون الدوائر التالية باأللوان األساسية. امأل الرسم بالبيانات اخلاصة 
بفصلك.

يقول املعلم ما يلي:
هناك ثالثة دوائر.

كل لون سيكون لوًنا أساسًيا مختلًفا.
استخدم أقالم التلوين لتلوين دائرة باللون األحمر ودائرة باللون األزرق ودائرة باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة 5٠. استخدام أقالم التلوين احلمراء والزرقاء 
والصفراء لتلوين الدوائر.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن أود منكم أن تقرروا ما لونكم األساسي املفضل.

ميكنك اختيار لون واحد فقط.
سأطلب منكم بنفس الترتيب الذي يظهر به اللون في كتاب التلميذ: األحمر واألزرق ثم األصفر.

عندما أقول اللون األساسي املفضل لديك، ارفع يدك وأبقيها عالًيا حتى أقوم بحساب عدد كل األيدي 
املرفوعة.

يقوم املعلم مبا يلي: لكل لون أساسي، اطلب من التالميذ رفع اليد إذا كان اللون املفضل لديهم. عد األيدي 
املرفوعة بصوت مسموع، وكتابة الرقم أسفل بطاقة الرسم البياني باألعمدة على السبورة. التكرار لكل لون.
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بيانات وألوان فى الفصل
لون الدوائر التالية باأللوان األساسية. 

اكتب البيانات اخلاصة بفصلك أسفل األشكال التالية.

اللون األساسي املفضل

ما اللون املفضل لدى معظم تالميذ فصلك؟
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يقول املعلم ما يلي:
__ من التالميذ يفضلون اللون األحمر و__ من التالميذ يفضلون اللون األزرق و__ من التالميذ 

يفضلون اللون األصفر.
اكتبوا هذه االرقام حتت الدوائر الصحيحة في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة الرقم الصحيح حتت كل دائرة.

يقول املعلم ما يلي: أريد أن أعرف، ما اللون األساسي الذي يفضله التالميذ أكثر؟ على الرغم من أن هذه 
االرقام أكبر مما كنا نقارن به من قبل، ميكننا استخدام رسم بياني باألعمدة أو مخطط تصويرى ملساعدتنا 

في معرفة أي عدد أكبر.

قبل أن نفعل ذلك، هل لديكم تخمني حول أي رقم هو األكبر؟ توجهوا إلى زميلكم املجاور وناقشوا األمر.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم ملشاركة تخمينه.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ ملشاركة تخمينه.

3. يقوم املعلم مبا يلي: ابتكار مقياس للمحور ص. على سبيل املثال، إذا كان اللون الذي حصل على أعلى 
عدد من األصوات هو ٣١، ميكنك اختيار استخدام زيادات الرقم 5 )٠، 5، ١٠، ١5، ٢٠، ٢5، ٣٠، ٣5(، مع 
وجود خطوط تشير إلى ما بني االرقام، وتزداد حتى ٣5. وبهذه الطريقة، سيتم إدراج جميع أصوات الصف 

في الرسم البياني.

ملحوظة للمعلم: قد ال يستطيع التالميذ العد حتى الرقم املمثل للون األساسي املفضل. ميكنك ابتكار املقياس 
دون حسابهم/تفسيرهم تخطي العد. اكتب االرقام فقط بوضوح على السبورة.

4. ستستخدمون اآلن البيانات البتكار األعمدة على الرسم البياني بنفس الطريقة التي استخدمها الصف 
خالل هذا الفصل. تأكد من توجيه إصبعك وسحبه أثناء شرح العملية. وإذا أمكن، استخدم قطع الطباشير 

أو األقالم امللونة لتلوين األعمدة.

يقول املعلم ما يلي:
__ من التالميذ يفضلون األحمر أكثر.

أحتاج إلى االنتقال من العالمة احلمراء إلى الرقم __ ورسم خط عبرها.
اآلن سوف أقوم بتلوين هذا العمود باللون األحمر.

__ من التالميذ يفضلون األزرق أكثر.
أحتاج إلى االنتقال من العالمة الزرقاء إلى الرقم __ ورسم خط عبرها.

اآلن سوف أقوم بتلوين هذا العمود باللون األزرق.
__ من التالميذ يفضلون األصفر أكثر.

أحتاج إلى االنتقال من العالمة الصفراء إلى الرقم __ ورسم خط عبرها.
اآلن سوف أقوم بتلوين هذا العمود باللون األصفر.

انظروا إلى الرسم البياني باألعمدة الرائع!
على الرغم من أننا ال نعرف حتى اآلن كيفية مقارنة االرقام بهذا احلجم، هل ميكنكم حتديد الرقم األكبر من 

خالل النظر إلى هذا الرسم البياني؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء لدعوة بعض التالميذ لإلجابة.

5. يقول املعلم ما يلي: دعونا نهنئ بعضنا البعض بقول "تهانينا" سوّيًا.
هل أنتم مستعدون؟ تهانينا

يقوم التالميذ مبا يلي: قول "تهانينا" بصوت عاٍل مع الفصل.
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6. اخلتام: غًدا، سيقوم الصف بابتكار اخملطط التصويرى النهائي باستخدام بيانات الفصل. قم مبعاينة هذا 
النشاط مع التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
في هذا الفصل، تعرّفنا على نوعني من الرسومات البيانية: الرسومات البيانية باألعمدة ورسم بياني مصور. 
اليوم، قمنا بابتكار رسم بياني باألعمدة باستخدام البيانات، أو املعلومات، من فصلنا بأكمله. غًدا، سنقوم 

بابتكار مخطط التصويرية! التفتوا إلى زميلكم املجاور وقوموا بتهنئته على العمل بشكل جيد اليوم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
إنشاء رسم بياني ميثل الصف.  
حتديد املقادير املمثلة برسم بياني   

مصور.
مقارنة املقادير باستخدام "اكبر من"   

و"أقل من".
حتليل الرسومات البيانية لوصف   

خصائص الصف.

لون العني،  
رسم بياني مصور،  
بيانات  

نظرة عامة الدرس السادس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: كفصل، ستقومون بابتكار رسم بياني كبير ميثل بيانات التلميذ. مراجعة خصائص اإلرشادات

املخطط التصويرى.

ملحوظة للمعلم: فئة الرسم البياني الثاني هي من اختيارك. يشير املثال إلى طول شعر التلميذ )قصير، 
متوسط  ، طويل(. قد ترغب في اختيار سمة أخرى تعكس التنوع في صفك.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعّرفنا على نوعني من الرسومات البيانية، الرسم البياني باألعمدة واخملطط التصويرى.

باألمس، قمنا بعمل رسم بياني باألعمدة حول اللون األساسي املفضل لكل تلميذ.
اليوم، سنقوم بابتكار رسم بياني مصور للصف.

تذكروا أن اخملطط املصور يستخدم صورة لتمثيل سمة من شيء ما.
اليوم، سيكون الرسم البياني حول طول شعر التالميذ في صفنا.

نحن جميًعا متشابهون، ألننا جميًعا لدينا انواع شعر مختلفة. بعضنا لديه شعر قصير، وبعضنا لديه شعر 
متوسط   الطول والبعض اآلخر لديه شعر طويل.

ملحوظة للمعلم: قد ترغب في استخدام سمة مختلفة، على النحو الوارد أعاله. عّدل اإلرشادات أدناه وفي 
دليل التلميذ لتناسب اختياراتك.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "طول الشعر" في أعلى ورقة الرسم البياني. رسم رسم بياني مصور مختصر 
مع ثالثة صفوف وعمودين. في العمود األول، كتابة "قصير" في الصف األول، وكتابة "متوسط" في الصف 

الثاني، وكتابة "طويل" في الصف الثالث.

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبأقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو 
قلم حتديد
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٢. سيعود التالميذ إلى الصفحة 5١ في كتاب التلميذ. هذا هو املكان الذي سيقومون فيه بتسجيل البيانات 
التي تقوم بتجميعها كفصل البتكار مخطط تصويرى للفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع أقالم التلوين على كل تلميذ أو مجموعة من التالميذ، اعتماًدا على كيفية تنظيم 
صفك.

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة 5١ في كتاب التلميذ. جتدون على رأس هذه الصفحة "بيانات 
الفصل". سترون ثالث دوائر في أسفل الصفحة. سوف تقومون بتوضيح أمناط الشعر اخملتلفة في فصلنا - 

قصير ومتوسط وطويل.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة ورسم الصور التي توضح الفئات اخملتلفة.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، استخدموا األقالم الرصاص لوضع مربع حول الدائرة املطابقة لك.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام القلم الرصاص لوضع مربع حول طول الشعر الصحيح.

٣. واآلن سيجمع الفصل البيانات حول طول الشعر لتحويله إلى رسم تصويري كبير.

يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا جنمع بيانات الفصل.

ليقف كل من شعره طويل.
هيا بنا نقوم بعد التالميذ ذوي الشعر القصير )أو املتوسط، أو الطويل(.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار التدريب لكل حالة من حاالت الشعر، القصير أو املتوسط أو الطويل. عد األيدي 
املرفوعة بصوت مسموع، وكتابة الرقم أسفل بطاقة الرسم التصويري على السبورة.

يقول املعلم ما يلي:
عدد ___ من التالميذ لديهم شعر قصير، وعدد ___ من التالميذ لديهم شعر متوسط، وعدد ___ 

من التالميذ لديهم شعر طويل. أكتبوا هذه االرقام حتت الدوائر الصحيحة في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة االرقام في املربعات الصحيحة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام البيانات اجملموعة إلمتام الرسم التصويري للفصل . وإذا أمكن، يستخدم 
املعلم قطع طباشير أو أقالم ملونة إلمتام الرسم التصويري. كما يختار صورة لتمثيل كل قسم. ثم التكرار 

حتى يكتمل الرسم التصويري.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم ألواًنا مختلفة للداللة على الصفات اخملتلفة.

عدد ___ من التالميذ لديهم شعر قصير.
سأرسم عدد ___ من الدوائر مشتملة على خطوط حمراء قصيرة على جانبي الرسم التصويري لتمثيل 

عدد التالميذ الذين لديهم شعر قصير. عدوا معي قدر استطاعتكم.
لدى ___ من التالميذ شعر متوسط الطول.

تابعوني أثناء رسمي عدد ___ من الدوائر مشتملة على خطوط زرقاء متوسطة على جانبي الرسم 
التصويري لتمثيل عدد التالميذ الذين لديهم شعر متوسط الطول. عدوا معي قدر استطاعتكم.

وأخيًرا، لدى عدد ___ من التالميذ شعر طويل.
سأمتم الرسم التصويري برسم عدد ___ من الدوائر مشتملة على خطوط خضراء طويلة على اجلانبني 

لتمثيل عدد التالميذ ذوي الشعر الطويل. عدوا معي قدر استطاعتكم.

ملحوظة للمعلم: قد ال يستطيع التالميذ العد حتى الرقم املمثل ملقدار إحدى الصفات. لذا، ميكنك العد بصوت 
مسموع حتى االرقام الذين يعرفونها.

أي أطوال الشعر األكثر وجوًدا بفصلنا؟

أي أطوال الشعر األقل  وجوًدا بفصلنا؟
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مقارنة بيانات الفصل
ارسم أطوال الشعر فى فصلك فى الدوائر ) طويل - متوسط - قصير(

اكتب األرقام التى تدل على أعداد التالميذ حسب طول الشعر. 
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5. سيناقش كل تلميذ الرسم التصويري للفصل مع أحد زمالئه ملقارنة االرقام باستخدام "أكبر من" و"أقل 
من".

يقول املعلم ما يلي:
انتقلوا إلى صفحة 5١ في كتاب التلميذ. وتشتمل هذه الصفحة على عبارة "مقارنة بيانات الفصل" في 

األعلى.
وسترون ثالث دوائر ذات أحجام مختلفة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة 5١.

يقول املعلم ما يلي:
حتدثوا مع زميلكم املجاور عن البيانات أو املعلومات في الرسم التصويري.

وحتى إذا كنتم ال تعرفون كيفية مقارنة االرقام الكبيرة، هل ميكنكم االستعانة بالرسم التصويري ملعرفة أي 
فئات شعر التالميذ أكثر في الفصل؟

عند معرفة ذلك، استخدموا هذا اللون )األحمر للشعر القصير واألزرق للشعر متوسط الطول واألخضر 
للشعر الطويل( لتلوين أكبر دائرة أعلى الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل اجملاور وتلوين الدائرة الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي:
لدى الكثير من التالميذ ___ أكثر من أي فئة شعر أخرى، ولذا يجب تلوين الدائرة األكبر باللون 

.___
واآلن، توجهوا إلى زميلكم املجاور مرة أخرى.

هل ميكنكما االستعانة بالرسم التصويري ملعرفة أي فئات الشعر أقل من غيرها في الفصل )أي أقل عدد(؟
وعندما تكتشفون اإلجابة، استخدموا اللون املناسب لتلوين أصغر دائرة أسفل الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل اجملاور وتلوين الدائرة الصغيرة.

يقول املعلم ما يلي:
لدى عدد قليل من التالميذ ___ وهو أقل من أي فئة شعر أخرى، ولذا يجب تلوين الدائرة الصغرى 

باللون ___.
واآلن، ميكنكم استخدام قلم التلوين ___ لتلوين الدائرة املتوسطة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الدائرة املتوسطة بقلم التلوين الذي نصت عليه إرشادات املعلم.

6. متثل عنوان هذا الفصل في "من نحن"؟ تولى قيادة التالميذ في مناقشة وسائل وصف الفصلككل.

يقول املعلم ما يلي:
يحمل هذا الفصل عنوان "من نحن"؟

هل ميكنكم النظر إلى التمثيالت البيانية لفصلنا واستخدام البيانات لوصف فصلنا؟
على سبيل املثال، ما اللون األكثر تفضياًل في الفصل ؟

كيف ميكننا املعرفة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى التمثيل البياني وحتليله. عرض اإلجابات وتقدمي البراهني. 
البرهان احملتمل: لقد عرفت ذلك ألنني نظرت إلى التمثيل البياني الشريطي ورأيت اللون األحمر 

أعلى أو أكبر عدًدا.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم النظر إلى التمثيالت البيانية ومعرفة عدد األوالد أو البنات ضمن فصلنا ؟

هل البنات أكثر من األوالد أم العكس؟
كيف ميكننا املعرفة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى التمثيل البياني وحتليله. عرض اإلجابات وتقدمي البراهني.

يقوم املعلم مبا يلي: التكرار مع طرح أسئلة أخرى ذات عالقة بالتمثيل البياني الذي أعده الفصل . تشجيع 
التالميذ على تقدمي البراهني.

7. اخلتام: على املعلم أن يفيد من هذه املدة لتذكير التالميذ بجميع ما تعلموه أثناء هذا الفصل 
بكامله.
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يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم! لقد قدمتم عماًل رائًعا في التعلم أثناء هذا الفصل.

واآلن، عرفنا أن التمثيالت البيانية تساعدنا في تنظيم املعلومات أو البيانات، وتعلمتم كيفية إعداد نوعي 
متثيل بياني مختلفني؛ وهما التمثيل البياني الشريطي والرسم التصويري.

ولقد أعجبني متكنكم من استخدام التمثيل البياني لعرض معلومات عن أسرتكم وفصلكم .
وفي الفصل القادم، سنبدأ التفكير فى العالقة مبجتمعنا.
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟

الفصل الرابع: مجتمعنا
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نظرة عامة على الفصل
مجتمعنا

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

بصفتهم مواطنني، يجب على التالميذ فهم أنهم ينتمون إلى اكتِشف
مجتمع، حيث تتيح اجملتمعات احتياجاتنا بصفتنا مواطنني. 

وفي املقابل، لدينا مسئوليات جتاه اجملتمع. وبصفتنا 
أعضاء في اجملتمعات، ميكننا العمل مًعا لنصبح متعاونني 

ومتشاركني. سيتعرف التالميذ على مسئوليات أعضاء اجملتمع 
وحقوقهم ويصفون أصحاب املهن.

٢

سيتعلم التالميذ عناصر ووظائف مهمة تساهم في تكوين تعلَّم
اجملتمع. وسيركزون تعلمهم في هذا القسم على املهن 

الصناعية ويصنفون جميع الوظائف التي تعرفوا عليها بأنها 
"صناعية" أو "غير صناعية".

٢

بعد مناقشة أهمية ارتداء مالبس مناسبة واستخدام األدوات شاِرك
الصحيحة، سيقدم التالميذ ما تعلموه عن املهن الصناعية في 

شكل بث إذاعي.

٢
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املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها
مجتمعنا

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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الربط بالقضايا املصرية

مؤشرات التعلّم

عدم التمييز: كلنا متساوون، إال أنه توجد بيننا اختالفات. ميكننا تقدير املساواة بيننا 
والتحدث عن االختالفات املوجودة بيننا. ميكننا العمل مًعا لنصبح متعاونني متشاركني.

املواطنة: نحن ننتمي للوطن. نحن جزء من مجتمع أكبر. لدى كل منا حقوق وعلينا 
مسئوليات.

على مدار هذا الفصل، يعمل التالميذ سعًيا لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر إليها.  
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  
توجيه أسئلة أو اإلجابة عنها بخصوص التفاصيل الرئيسة   

في املعلومات املقدمة شفوًيا.

الكتابة:
الكتابة من اليمني إلى اليسار.  
الكتابة باحلروف العربية.  
كتابة الكلمات املتكررة.  
إضافة رسومات لتوضيح املعنى.  

التحدث واالستماع:
تقليد أصوات اللغة العربية.  
نطق أصوات اللغة العربية.  
دمج املقاطع لتكوين كلمات.  
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشة.  
استخدام الضمائر الشخصية، وضمائر امللكية، وضمائر   

التنكير.
تكوين جمل كاملة مناسبة للمهام واملواقف.  

الرياضيات:
تصنيف األشياء وفق خصائصها.  

العلوم:
شرح أهمية املاء.  

الفنون:
استخدام أشكال هندسية سهلة لتكوين رسومات لألشياء   

املوجودة في البيئة احمليطة.
حتديد املقدمة واخللفية في الرسومات.  
إنتاج عمل فني معقد من خالل تكرار األشكال الهندسية   

)مربع، مثلث، دائرة، مستطيل(.
استخدام مواد من البيئة احمليطة.  

الدراما:
شرح مفاهيم مسرح العرائس.  
حتديد وسائل حتريك العرائس.  
املشاركة في تكوين فريق مسرحي يتضمن عدة أدوار.  
العمل مع زمالء الفصل لالشتراك في مكونات عرض.  

اإلعالم التربوي:
إعداد األسئلة وحتسينها لتلبية إحدى حاجات املعلومات.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
وصف احلقوق واملسئوليات الشخصية كأحد أفراد أسرة   

املدرسة.
وصف احلقوق واملسئوليات الشخصية كأحد أفراد أسرة   

املدرسة.
التعاون مع زمالء الفصل في اللعب واألنشطة.  
االستماع إلى زمالء الفصل باهتمام.  
استخدام املفردات املناسبة للتواصل مع اآلخرين.  

الدراسات االجتماعية:
التمييز بني حقوق الفرد ومسئولياته بوصفه عضًوا مشارًكا   

في األسرة واملدرسة واحلّي.
إظهار االحترام جتاه اآلخرين.  
التعاون مع زمالء الفصل حلل املشكالت.  

املجاالت املهنية:
حتديد عدة مهن وأدوات صناعية معروضة في صور   

ورسومات.
إعداد عرض فني ُيظهر مجموعة مهن وأدوات صناعية   

متنوعة، وذلك باستخدام مواد من البيئة.
شرح أهمية املهن الصناعية.  
وصف األدوات املستخدمة بواسطة العّمال الصناعيني.  
مطابقة صور ألدوات صناعية مع املهنيني الذين   

يستخدمونها.
العمل مع زمالء الفصل للمحافظة على نظافة الفصل.  
املشاركة في تزيني البيئة احمليطة باستخدام املواد املتوفرة   

في املنزل والفصل واملدرسة.
ترتيب أدوات املدرسة املوجودة في الفصل وتنظيمها.  
احملافظة على املظهر الالئق.  
شرح أهمية احملافظة على نظافة الفصل .  
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:١
التعرف على أنهم ينتمون إلى اجملتمع.  
حتديد وحتليل حقوق أعضاء اجملتمع في املدرسة واحلي السكني ومسئولياتهم.  
مناقشة وسائل حل املشكالت باحترام.  
محاكاة السلوكيات املسئولة باستخدام العرائس املتحركة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٢
حتديد املهن والوظائف في املنزل واملدرسة ومقارنتها.  
مناقشة مهن أعضاء األسرة.  
وصف فئة "أصحاب املهن" وحتديد أماكن عمل أصحاب املهن.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٣ تعلَّ
التعرف على املهن الصناعية األكثر انتشاًرا في املنطقة احمليطة.  
ربط العمال بأدواتهم املناسبة لوظيفتهم أو مهنهم.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
تصنيف قائمة الوظائف املهمة إلى "صناعية" أو "غير صناعية".  
مناقشة العناصر املهمة في اجملتمع )األشخاص والطعام واملاء واملسكن واالحترام، على سبيل   

املثال(.

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:5
حتديد أدوات عمال احلدادة.  
حتديد مهام عامل احلدادة في مهنته أو وظيفته.  
إعداد محاكاة لبث تليفزيوني وتنفيذه بخصوص عمال احلدادة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:6
التعرف على الزي املناسب لعمال التشييد والبناء.  
مقارنة أهمية ارتداء زي مناسب عند الذهاب إلى املدارس وأماكن العمل مبتطلبات الزي لدى   

وظائف دعم اجملتمع.
استخدام األشياء التي أحضرها التالميذ من املنزل واملوجودة في الفصل البتكار منطقة األداء   

التمثيلي والوسائل املساعدة.
إعداد محاكاة لبث تليفزيوني وتنفيذه بخصوص عمال التشييد والبناء.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل الرابع
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الفصل الرابع: مجتمعنا ١٢١

نظرة عامة الدرس األول

املواد احمليطة

طباشير أو أقالم حتديدورق قالب أو سبورةعرائس متحركةقلم رصاصكتاب التلميذ

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ مبوضوع الفصل.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
سنبدأ فصاًل يحمل عنوان "مجتمعنا".

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار.

    يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أفكار حول ما یمكن أن یتعلموه في الوحدة.

2. يقول املعلم ما يلي:
كنا نتعلم بعض اجلوانب تخص أسرنا وعائالتنا. األسرة تشبه املجتمع.

ويتمثل املجتمع في مجموعة أفراد يعيشون أو يعملون أو يلعبون مع بعضهم. هل ميكنكم أن ترددوا 
ورائي الكلمة وما تعنيه؟ املجتمع.

 يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد ما يلي: "اجملتمع. مجموعة أفراد يعيشون، أو يعملون، أو يلعبون 
مع بعضهم."

خالل هذا الدرس سيقوم التالميذ مبا يلي:

التعرف على أنهم ينتمون إلى   
اجملتمع.

حتديد وحتليل حقوق أعضاء   
اجملتمع في املدرسة واحلي السكني 

ومسئولياتهم.
مناقشة وسائل حل املشكالت   

باحترام.
محاكاة السلوكيات املسؤولة   

باستخدام العرائس املتحركة.

اجملتمع،  
احلقوق،  
املسئوليات،  
القواعد  

املفردات األساسيةنواجت التعلم
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حقوقنا
تتبَّع الكلمات املكتوبة باألسفل. اكتب احلرف األول من اسمك في كل مربع. 

يشير ذلك إلى موافقتك.

العيش بأمان
التعلّم

مشاركة األفكار

لنا احلق في:

55

يقول املعلم ما يلي: وفي العادة، يعيش أفراد األسرة مًعا ويشتركون في أشياء مماثلة. ومن املمكن 
أن تكون املجتمعات أكبر من األسر. اذكروا بعض املجتمعات أو املجموعات التي تنتمون لها. شاركوا 

أفكاركم مع الزميل املجاور لكل منكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزمالء. االستماع للزمالء باحترام.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للزمالء اجملاورين بوقت مناسب ملشاركة أمثلة عن اجملتمعات. متابعة محادثات الزمالء.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ غير مستجيبني أو لديهم مفاهيم غير صحيحة، فذكرهم بأن اجملتمع 
مجموعة أشخاص يعيشون ويعملون ويلعبون مًعا. وجه أسئلة إرشادية، مثل: "من مجموعة األشخاص الذين 

يعملون مًعا؟" أو "ما بعض مجموعات األشخاص الذين يلعبون مًعا؟"

يقول املعلم ما يلي:
مدرستنا ضمن اجملتمعات، وهي مجتمع.

ألننا نعمل مًعا هنا من أجل التعلم.
ونلعب مًعا أيًضا.

كما إن منطقتنا السكنية مجتمع.
وهي املنطقة التي نعيش ونعمل ونلعب فيها.

3. يقوم املعلم مبا يلي: إعداد مخطط يتضمن عمودين على ورق قالب أو سبورة ُيكتب عليها بالطباشير، على أن يحمل 
أحد العمودين عنوان "احلقوق" ويحمل العمود اآلخر عنوان "املسئوليات". توجيه الفصل بتجميع قائمة ألمثلة عن احلقوق.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ غير مستجيبني أو لديهم مفاهيم غير صحيحة، فذكرهم بالكائنات احلية 
التي تعرفوا عليها في الفصل السابق. هل تعرفون بعض األشياء التي حتتاجها الكائنات احلية، مثل 

اإلنسان؟ )الطعام واملسكن واملاء وامللبس، وما شابهها(
يقول املعلم ما يلي:

لألشخاص حقوق في املجتمعات.
واحلق هو شيء تستحقه أو شيء يجب أن يكون متاًحا لك احلصول عليه؛ واآلن، ليلتفت كل منكم 

إلى الزميل املجاور له ويردد هذه الكلمة اجلديدة وتعريفها ورائي. احلق. احلق هو شيء أستحقه.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقوم التالميذ مبا يلي: رددوا الكلمة وتعريفها للزميل اجملاور لكل منكم. 
"احلقوق. احلق هو شيء أستحقه."

يقول املعلم ما يلي:
سنحاول حتديد بعض حقوقنا كتالميذ في هذا الفصل. على سبيل املثال، أنتم تستحقون األمان في 

املدرسة، أو يجب أن ُيسمح لكم به.
التمتع باألمان في املدرسة من حقكم.

هل تعرفون بعض أمثلة للحقوق؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون اإلجابة.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ غير مستجيبني أو لديهم مفاهيم خاطئة، فذكرهم بالكائنات احلية التي 
تعرفوا عليها في الفصل السابق. هل تعرفون بعض األشياء التي حتتاجها الكائنات احلية، مثل األشخاص؟ 

)الطعام، واملسكن، واملاء والكساء، إلخ(

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة عبارة "العيش بأمان" على اخملطط ثنائي األعمدة حتت عنوان "احلقوق". بعد 
ذلك، يقوم باستدعاء تالميذ ممن رفعوا أيديهم ملشاركة أفكارهم. يقوم التالميذ بإضافة أفكارهم إلى اخملطط، 
ثم تصحيح املفاهيم اخلاطئة بحسب احلاجة.  بنهاية املناقشة، يجب أن يتأكد املعلم من تضمني هذه احلقوق 

الثالثة في القائمة، أو يقترحها إذا ملا يكتبها التالميذ:

من حقنا أن نعيش بأمان. من حقنا أن نتعلم. من حقنا أن نشارك أفكارنا.

 يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار واملشاركة في النقاش.

3. يقول املعلم ما يلي:
هذه قائمة حقوق رائعة. هّيا بنا نستكشف كيف ميكننا حماية كل حق من هذه احلقوق. يعتمد 

حفاظنا على حقوقنا في الفصل علينا جميًعا.
سأخبركم بقصة لطيفة. أغلقوا أعينكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إغالق أعينهم واإلصغاء.
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يقول املعلم ما يلي:
تخّيلوا تلميًذا يجري في الفصل. وأثناء دورانه بشكل حاد حول إحدى الطاوالت، يصطدم بتلميذ 

آخر. نتيجة لذلك، يتعرض التلميذ الذي سقط لألذى. هل مازال التلميذ الذي سقط آمًنا؟ ارفعوا 
إصبع اإلبهام إذا كنتم تعتقدون أن التلميذ الذي تعرض لألذى مازال آمًنا، أو اخفضوا إصبع اإلبهام 

إذا أصبح التلميذ الذي مت ذكره في القصة غير آمن.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع/خفض إصبع اإلبهام للتصويت، ويفترض أن يقوم أغلب التالميذ 
بخفض إصبع اإلبهام.

 
يقول املعلم ما يلي:

لقد رأيت العديد منكم يخفضون إصبع اإلبهام. هذا صحيح.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن خفضوا إصبع اإلبهام لشرح أسباب تصويتهم بأن 
التلميذ الذي تعرض لألذى لم يكن آمًنا في القصة.

يقول املعلم ما يلي: أسباب جيدة. من خالل اجلري وعدم احلرص، يعتدي التلميذ األول على حق 
التلميذ اآلخر في األمان ويحرمه منه. وللمحافظة على سالمتنا جميًعا، يجب علينا االلتزام 

بالتعامل اجليد مع زمالئنا في الفصل وعدم تعريضهم للخطر. توجد لدينا قواعد ومعايير توجيهية 
حلماية حقوق بعضنا البعض. هل ميكننا كتابة قائمة باملعايير التوجيهية التي تساعدنا في 

احملافظة على حقوقنا؟ ما هو املعيار التوجيهي الذي سيساعدنا جميًعا في احملافظة على حقنا في 
التعّلم؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أفكار.     

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ الذين رفعوا أيديهم ملناقشة أساليب حماية حق التعلّم. تشمل 
اإلجابات املمكنة عدم التحدث أثناء حتدث شخص آخر، واتباع اإلرشادات، والعمل بجد. في حالة ذكر أي 

تلميذ إلجابة تتفق مع قواعد الفصل احملددة مسبًقا، قم باإلشارة إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي: توجد بعض األشياء التي من املهم تذكرها. ما رأيكم في حق مشاركة   .4
األفكار؟ إذا أجاب تلميذ إجابة خاطئة، فضحك تلميذ آخر، هل ُيظهر ذلك حماية حق مشاركة 

األفكار؟ ارفعوا إصبع اإلبهام إذا كنتم ترون أن الضحك على اإلجابات اخلاطئة يحمي حق مشاركة 
األفكار، أو اخفضوا إصبع اإلبهام إذا كنتم غير موافقني على ذلك.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع/خفض إصبع اإلبهام للتصويت، ويفترض أن يقوم أغلب التالميذ 
بخفض إصبع اإلبهام.

يقول املعلم ما يلي:
لقد رأيت العديد منكم يخفضون إصبع اإلبهام. هذا صحيح.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن خفضوا إصبع اإلبهام لشرح أسباب تصويتهم بأن 
القصة لم ُتظهر احترام حقوق التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: كيف ميكننا حماية حقوق التالميذ في مشاركة األفكار في حالة إجابة أحد التالميذ 
بشكل خاطئ؟ ما الذي ميكننا القيام به بداًل من الضحك أو السخرية منه؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم 

فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن رفعوا أيديهم ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة عن كيفية حماية كافة حقوقكم ملشاركة األفكار. لقد   .5
راجعنا السلوكيات املناسبة داخل الفصل على مدار العام. واآلن ونحن نعلم أن تلك السلوكيات تسهم 

في حمايتنا حلقوق بعضها البعض، هّيا بنا نعيد التأكيد على التزامنا مبساعدة بعضنا البعض. 
انتقلوا إلى صفحة رقم 55 التي حتمل عنوان "حقوقنا" في كتاب التلميذ. سنلتزم بحماية حقوق 

بعضنا البعض كتالميذ.

 يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى صفحة رقم 55 التي حتمل عنوان "حقوقنا" في كتاب التلميذ. 

يقوم املعلم مبا يلي: ارفع الصفحة عالًيا كي يراها جميع التالميذ.  

   يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تتبَّع الكلمات املوجودة باألسفل.
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يقول املعلم ما يلي: لنقرأ مًعا الكلمات التي ستتبعونها. في السطر األول، توجد عبارة "من حقنا أن..."، 
ثم تقول الكلمات األولى التي ستقومون بتتبعها "نعيش بأمان". هل ميكنكم ترديد تلك اجلملة كاملة 

ورائي؟ من حقنا أن نعيش بأمان.

 يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار جملة "من حقنا أن نعيش بأمان". يقول املعلم ما يلي: أحسنتم، واآلن 
تتبعوا كلمات "نعيش بأمان". يقوم التالميذ مبا يلي: تتبَّع الكلمات.

يقول املعلم ما يلي: سأكرر بادئة اجلملة وأنهيها باحلق التالي لنا. رددوا ورائي: من حقنا أن نتعلم.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد جملة "من حقنا أن نتعلم".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. واآلن، تتبعوا كلمة "نتعلم".

 يقوم التالميذ مبا يلي: تتبَّع الكلمة.

يقول املعلم ما يلي: سأكرر بادئة العبارة مرة أخرى، ثم أنهيها باحلق الثالث. رددوا ورائي: من حقنا أن 
نشارك أفكارنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد جملة "من حقنا أن نشارك أفكارنا".

 يقول املعلم ما يلي: رائع! واآلن، تتبعوا كلمات "نشارك أفكارنا". 

 يقوم التالميذ مبا يلي: تتبَّع الكلمات.

     يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تقول بقية اإلرشادات ما يلي: اكتبوا احلرف األول من اسم كل منكم في كل 
مربع. ُيظهر ذلك موافقتكم على حماية احلق.

 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة احلرف األول من اسم كل منهم في كل مربع من املربعات الثالثة.

ملحوظة للمعلم: إن أمكن، ومبجرد انتهاء التالميذ من اجلانب اآلخر من صفحة "حقوقنا"، احرص على قطعها 
لعرض املوافقات على حماية احلقوق في أرجاء الفصل.

اخلتام: استخدم نهاية الفصل ملراجعة التعّلم وحتفيز التالميذ على إبداء آرائهم ومشاركتها مع   .6
زميل لكل منهم.

دنا بعض احلقوق املهمة لفصلنا. وقد التزمنا  يقول املعلم ما يلي: لقد كان اليوم هاًما للغاية. فقد حدَّ
أيًضا بحماية حقوقنا. واليوم سنتحدث بشكل إضافي عن مسؤولياتنا كتالميذ وننهي املخطط ثنائي 

األعمدة. وإلنهاء مناقشتنا لليوم، ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور، ويخبره بوسيلة واحدة سيقوم من 
خاللها بحماية حق شريكه في التعّلم.

 يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزميل اجملاور لكل منهم ومناقشته.

يقول املعلم ما يلي: ليلتفت كل منكم اآلن إلى الزميل املجاور اآلخر. بعد ذلك، صافحوا الزميل املجاور 
لكل منكم واشكروه على حماية حقوقكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفات إلى الزميل اجملاور، ومصافحته باليد، ثم توجيه الشكر له.
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نظرة عامة الدرس الثاني

املواد املستخدمة

ورق قالب أو سبورة سوداء/عرائس متحركةأقالم رصاصكتاب التلميذ
سبورة بيضاء

طباشير أو أقالم حتديد

      
     

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: مراجعة مفهوم احلقوق من الدرس السابق.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: باألمس ذكرنا بعض حقوقنا كتالميذ. وحتدثنا عن كيفية حمايتنا حلقوق بعضنا 
البعض. من يتذكر أحد احلقوق التي ذكرناها؟ من ميكنه التذكر، فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ٣ - 5 تالميذ حتى ينجحوا في ذكر احلقوق الثالثة التي اتفقوا على حمايتها؛ 
وهي حق العيش بأمان، وحق التعلّم، وحق مشاركة األفكار.

٢. واآلن، يعمل املعلم مع التالميذ لتجميع قائمة مسئوليات في العمود اآلخر ضمن اخملطط.
ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ غير مستجيبني، فاطلب منهم التفكير حيال أشياء يفعلونها لتحسني جودة 
احلياة في اجملتمع. هل تعرفون بعض األشياء التي تفعلونها كي يشعر زمالء الدراسة بالسعادة واألمان؟ 
هل تعرفون بعض األعمال التي تقومون بها وتساهم في جعل مجتمعكم آمًنا ؟ )االلتزام بالقواعد ومراعاة 

اآلخرين واحلفاظ على املوارد واالجتهاد، على سبيل املثال(.

يقول املعلم ما يلي:
لنبدأ بالنظر إلى الرسومات البيانية باألعمدة التي بدأناها باألمس. لدينا قائمة من احلقوق، بينما 

يحمل اجلانب اآلخر من املخطط عنوان: املسئوليات.
املسئولية هي شيء من املفترض أن تهتم به أو تفعله،

هل ميكنكم ترديد هذه الكلمة وتعريفها معي؟
املسئولية. شيء ُينتظر منك القيام به.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار الكلمة والتعريف.

خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:

حتديد مسئوليات أفراد اجملتمع في   
املدرسة واحلّي وحتليلها. 

مناقشة وسائل حل املشكالت باحترام.  
محاكاة السلوكيات املسئولة باستخدام   

العرائس املتحركة.

اجملتمع  
املسئولية  
القواعد  

املفردات األساسيةنواجت التعلّم

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
املسئولية هي أشبه مبهمة.

على سبيل املثال، من املفترض أن حتترم اآلخرين.
احترام زمالئك في الفصل هو مسئوليتك في املدرسة.

هل تعرفون أمثلة أخرى للمسئوليات؟
ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ ممن رفعوا أيديهم ملشاركة أفكارهم. إضافة أفكارهم إلى الرسم 
البياني، مع تصحيح املفاهيم غير الصحيحة فور حدوثها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار واملشاركة في النقاش.

3. يقوم املعلم مبا يلي: مترير كتب التلميذ. توجيه التالميذ بفتح كتاب التلميذ على صفحة 56. سيرسم 
التالميذ وجًها مبتسًما إذا كانت الصورة توضح تلميًذا يتصرف مبسئولية. وسيرسمون وجًها عابًسا إذا 

كانت الصورة توضح تلميًذا ال يتصرف مبسئولية.

يقول املعلم ما يلي:
تساعد القواعد املجتمع في احلفاظ على األمان والسالم.

وكما نّصت املعايير التوجيهية التي حتدثنا عنها باألمس، تساعدنا القواعد على حماية حقوقنا.
ويعد االلتزام بالقواعد مسئولية لدى اجلميع.

افتحوا كتاب النشاط على صفحة 56.
انظروا إلى الصور.

يتصرف بعض التالميذ مبسئولية،
حيث إنهم يلتزمون بالقواعد.

ويتصرف البعض اآلخر دون مسئولية،
حيث ال يلتزمون بالقواعد.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: ارسم وجًها مبتسًما في الدائرة إذا كان التلميذ يلتزم بالقواعد. وارسم وجًها عابًسا في 

الدائرة إذا كان التلميذ غير ملتزم بالقواعد.

يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا منارس أحد التدريبات مًعا.

أرى أن التلميذ نائم بداًلً من القراءة.
هل هذا التصرف صحيح؟

هل هذا التلميذ يتصرف مبسئولية؟
يجب أال ننام داخل الفصل. يجب أن ننتبه جيًدا. 

لذا، يجب أن نرسم وجًها عابًسا هنا.
تابعوني وأنا أرسم وجًها عابًسا على السبورة.

وعليكم أن ترسموه في كتاب التلميذ في الدائرة املجاورة للتلميذ الذي يجري.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم وجه عابس على السبورة بشكل واضح حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيته.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم وجه حزين في الدائرة اجملاورة للتلميذ النائم.

4. يقول املعلم ما يلي:
واآلن، أريد منكم أن ُتكملوا بقية الصفحة مبفردكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم وجوه مبتسمة أو عابسة بجوار الصور.

يقوم املعلم مبا يلي: السير في أرجاء الفصل ليتأكد من أن التالميذ ينفذون اإلرشادات. تقدمي التوجيهات 
حسب احلاجة، ومطالبة التالميذ بشرح إجاباتهم.

5. على املعلم أن يجعل التالميذ يشتركون في محادثات عما يحدث عندما ال يلتزم األشخاص بالقواعد. 
وسيؤدي ذلك إلى استعدادهم لنشاط العرائس املتحركة القادم.

يقول املعلم ما يلي:
فصلنا الدراسي هو املجتمع بالنسبة لنا.

ومن مسئوليتنا أن نلتزم بالقواعد املنظمة.
ما الذي سيحدث داخل الفصل إذا لم نلتزم بالقواعد؟ 
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االلتزام بالقواعد
ارسم وجًها مبتسًما في الدائرة إذا كان التلميذ يلتزم بالقواعد. وارسم وجًها 

عابًسا في الدائرة إذا كان التلميذ غير ملتزم بالقواعد.
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار.

يقوم التالميذ مبا يلي: الرد على الزمالء واالستماع لهم.

6. سيستخدم التالميذ العرائس املتحركة في مجموعات لتمثيل سيناريوهات مختلفة تكلفهم بها، على 
أن تشمل هذه السيناريوهات أمثلة لاللتزام بالقواعد وأمثلة أخرى لتجاهل القواعد. وميكن أن تشتمل 

السيناريوهات احملتملة على عدم تبادل األدوار، وعدم الوقوف ضمن صف االنتظار، وعدم تنظيف املواد 
املستخدمة، وما شابه ذلك. احرص أيًضا على منح التالميذ الوقت الكافي للتدرب، باإلضافة إلى مشاركة 

عروض العرائس مع باقي زمالئهم بالفصل.

ملحوظة للمعلم: في حال عدم توفر عرائس متحركة، ميكن للمعلم توجيه التالميذ لصنع عرائس باستخدام 
الورق وأقالم التلوين أو جعل التالميذ أنفسهم ميثلون السيناريوهات احملتملة. وميكن جلب دمى أو وسائل 

مساعدة أخرى ميكنها حل محل العرائس املتحركة.
يقول املعلم ما يلي:

ال يلتزم بعض األصدقاء بالقواعد املنظمة في بعض األحيان.
ولكن يقدم األشخاص املساعدة لبعضهم في املجتمعات.

ومبا أننا في مجتمع، ميكننا مساعدة بعضنا بعًضا في االلتزام بالقواعد.
تذكروا أنه من املهم استخدام كلمات ودودة تتسم باالحترام عند مساعدة أي شخص. هيا بنا نساعد 

بعضنا البعض من خالل تذكير بعضنا بالقواعد املنظمة.
لقد مررت العرائس املتحركة. وميكن استخدام العرائس املتحركة إلعداد عروض يشاهدها اآلخرون. 
جلعل العرائس تتحرك، ضعوا يدكم داخلها وحركوا أصابعكم بحسب احلاجة. شاهدوني وأنا أحرك 

هذه العروسة.

يقوم املعلم مبا يلي: شرح كيفية استخدام العروسة.

ملحوظة للمعلم: من بني الطرق السريعة لتعيني اجملموعات جند قسمة عدد التالميذ بحسب عدد اجملموعات 
التي تريدها. وميكن حتديد عدد اجملموعات استناًدا إلى عدد العرائس املتحركة املوجودة. على سبيل املثال، 
إذا كان حجم الفصل الدراسي 6٠ تلميًذا، وكنت تريد تعيني ١٠ مجموعات، فيجب قسمة عدد التالميذ على 
العدد ١٠. وعلى املعلم أن يفعل ذلك بإخبار التالميذ بالعد عندما يشير إليهم، ولكن يبدأ العد من جديد عند 

وصول العد إلى ١٠. وهكذا حتى يحصل جميع التالميذ على رقم. ثم جتميع التالميذ الذين حصلوا على رقم 
)١( في مجموعة، والذين حصلوا على الرقم )٢( في مجموعة، وهكذا.

يقول املعلم ما يلي:
استخدموا العرائس املتحركة لتمثيل كيفية مساعدة األصدقاء في االلتزام بالقواعد.

تخيلوا أن إحدى العرائس املتحركة حدثت لها مشكلة بسبب جتاهل إحدى القواعد. رمبا كانت جتري 
سريًعا في املمر أو رمبا كانت تلقي بالقلم امللون. انظروا إلى الصفحة التي أكملناها اآلن إذا كنتم 

بحاجة إلى أفكار.
حتدثوا مع مجموعتكم عن القاعدة التي ستتجاهلها العروسة. حددوا ما ستقول كل عروسة ضمن 

العرائس املتحركة في احملادثة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد أحد السيناريوهات وإحدى القصص لتمثيلها باستخدام العرائس 
املتحركة.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، تدربوا على التحدث باستخدام العرائس املتحركة في مجموعتكم. ما الذي يجب أن تقوله كل 

عروسة؟ من الذي سيتحدث أواًل؟ ومن سيتحدث بعد ذلك؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التدرب على التمثيل وفق السيناريو املتفق عليه باستخدام العرائس املتحركة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول وسط الغرفة أثناء تدرب التالميذ الستكشاف األفكار اجليدة واجملموعات التي 
قد حتتاج إلى مساعدة.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، هيا بنا نتشارك في بعض العروض مع الفصل الدراسي. سأستخدم عصّي األسماء الختيار 

ثالث مجموعات ألداء عروضهم أمام اجلميع.

يقوم التالميذ مبا يلي: متثيل سيناريو العرض باستخدام العرائس املتحركة.
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يقول املعلم ما يلي:
لقد كانت تلك عروض عرائس رائعة!

فضاًل أخبروا اجلميع في مجموعتكم بأنهم قدموا عرًضا رائًعا.
واآلن، من مسؤوليتنا احلفاظ على نظافة الفصل الدراسي.

لذا، هيا بنا نساعد جميًعا في جتميع العرائس املتحركة ووضعها في مكان مناسب بنظام.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه أعمال التنظيم والتنظيف وجتميع العرائس املتحركة.

7. من املهم أن يرى التالميذ أنفسهم جزًءا من اجملتمع والنظر إلى أنفسهم كمسئولني. استخِدم صفحة 5٨ 
في كتاب التلميذ لتسهيل استيعاب هذا املفهوم.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب النشاط على صفحة 57. وتشتمل الصفحة على عبارة "أنا مسئول" أعلى الصفحة. 

وميكن استخدام األفكار من مخطط احلقوق واملسئوليات على السبورة للمساعدة في تخيل فكرة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا صورة ُتظهر أنكم أفراد مسئولني في اجملتمع.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة توضح سمة من سمات املسئولية لديهم بوصفهم أعضاء في 
اجملتمع.

يقول املعلم ما يلي:
تقول العبارة في نهاية الصفحة: "ميكنني ___."

يقدم أعضاء املجتمع املساعدة.
أمتوا العبارة باستخدام كلمة "املساعدة".

شاهدوني وأنا أكتب "املساعدة" على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلمة "املساعدة" على السبورة بشكل واضح، حتى ميكن جلميع التالميذ رؤيتها.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، أمتوا العبارة بكتابة املساعدة في السطر.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام القلم الرصاص لكتابة كلمة "املساعدة".

8. اخلتام: يستخدم املعلم فقرة اخلتام الختتام الدرس يومًيا. ويستخدم أيًضا هذا القسم جلعل 
التالميذ يراجعون أنشطة اليوم، أو حلثهم على التفكير بشأن ما ميكن أن يتضمنه محتوى درس 

الغد.

يقول املعلم ما يلي:
حتدثنا اليوم عن املجتمعات واكتشفنا حقوق األشخاص ومسئولياتهم، وهم األشخاص الذين 

يعيشون ويعملون ويلعبون مًعا في املجتمع.
توجهوا إلى زميلكم املجاور ملشاركة إحدى الطرق التي ستساعدون املجتمع بها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة طريقة ميكنها حتقيق املساعدة. االستماع إلى الزمالء.

يقول املعلم ما يلي:
في الغد، سنتحدث عن املهن والوظائف التي يعمل بها أفراد أسرنا وجنود املجتمع في مجتمعاتنا.

57

أنا مسئول
ارسم صورة ُتظهر أنك فرد مسئول في اجملتمع.

ميكنني             .

استكِمل اجلملة.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد املهن والوظائف في املنزل   

واملدرسة ومقارنتها.
مناقشة مهن أعضاء األسرة.  
وصف فئة "أصحاب املهن" وحتديد   

أماكن عمل أصحاب املهن املهمني.

أصحاب املهن  

نظرة عامة الدرس الثالث
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استعن بهذه املقدمة إلشراك التالميذ ومراجعة املعلومات املسبقة و/أو تذكيرهم بدرس اإلرشادات

اليوم السابق.
يقول املعلم ما يلي:

اكتشفنا باألمس أننا جزء من اجملتمع.
وأن األشخاص في اجملتمعات لديهم حقوق وعليهم مسئوليات.

كما إن األشخاص في اجملتمعات يعملون مًعا ويساعدون بعضهم البعض.

يقوم املعلم مبا يلي: إعداد رسم بياني يتضمن عمودين؛ عمود بعنوان "املساعدة في املنزل" وعمود بعنوان 
"املساعدة في املدرسة".

يقول املعلم ما يلي:
نساعد أسرتنا وعائالتنا في املنزل.
كيف تساعدون أسرتكم في املنزل؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار. 
إضافة اإلجابات إلى اخملطط ضمن عمود "املساعدة في املنزل".

 يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النقاش.

يقول املعلم ما يلي:
كما إننا نقدم املساعدة في املدرسة.

ولقد استخدمنا العرائس املتحركة لتوضيح كيفية مساعدة بعضنا في االلتزام بالقواعد.
كيف تقدمون املساعدة في املدرسة أيًضا؟

٢٠١٨٢٠١٩/

مظلة هبوط )أو قطع قماش خفيف كرة خفيفة الوزنورق قالبأقالم حتديدقلم رصاصكتاب التلميذ
الوزن مثل مالءة أو بطانية أو 

خيمة(
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار. 
إضافة اإلجابات إلى اخملطط ضمن عمود "املساعدة في املدرسة".

 يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النقاش.

٢. يجب أن يكون التالميذ قد بدأوا فهم أن العديد من طرق املساعدة في مكان معني هي نفسها في مكان آخر. 
وجه التالميذ لتصنيف األفعال باستخدام قلم حتديد لوضع دائرة حول األفعال املماثلة في كال العمودين.

يقول املعلم ما يلي:
بعض طرق املساعدة في املنزل موجودة أيًضا في املدرسة.

أي الطرق مماثلة في كال العمودين ضمن اخملطط.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء أو مناداة التالميذ الذين رفعوا أيديهم الختيار عدة تالميذ 
لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة واالستمرار. وضع دائرة حول املتشابهات باستخدام اللون نفسه لتسهيل 

التعرف عليها.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النقاش.

٣. سيشارك التالميذ في لعبة حتت املظلة ملمارسة العمل مًعا جلعل املهمة أكثر سهولة ومتعة.

ملحوظة للمعلم: إذا كانت املظلة غير متاحة، فيمكن االستعانة بقطعة قماش أو بطانية خفيفة الوزن أو خيمة 
بالستيكية. وإذا كانت مساحة الفصل محدودة، فيمكن ممارسة هذا النشاط في اخلارج أو في مساحة 

مشتركة كبيرة.
يقول املعلم ما يلي:
نحن نعتني مبنازلنا.

ونعتني بفصلنا أيًضا،
حيث تقع مسئولية العناية بالفصل على اجلميع.

ماذا سيحدث في حال اقتصار تلقي املساعدة على بعض التالميذ في الفصل؟
هيا بنا نلعب لعبة ملشاهدة ما ميكن أن يحدث إذا لم نتعاون مع بعضنا.

سنستخدم مظلة وكرة.
وسنستخدم املظلة في جعل الكرة تتحرك ألعلى وأسفل.

كما يجب أن نعمل سوّيًا لنقل الكرة ألعلى وألسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: جعل تلميذ واحد يحمل جانب واحد من املظلة.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا سيحدث عندما أضع الكرة على املظلة؟

شارك تخمينك مع زميلك اجملاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ مبشاركة توقعاتهم مع زميل مجاور. الشرح ملعرفة أي التوقعات 
صحيحة.

يقول املعلم ما يلي:
هل كان توقعك صحيًحا؟

ارفعوا اإلبهام ألعلى إذا كان توقعكم صحيًحا.
واخفضوا اإلبهام ألسفل إذا كانت توقعكم خاطئًا.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اإلبهام ألعلى وألسفل.

4. يجب عليك إضافة تلميذ جديد كل مرة إلمساك طرف من املظلة أو قطعة القماش. وبعد إضافة كل تلميذ 
جديد، اجعلهم يحركوا الكرة ألعلى وألسفل. ويجب أن تستمر في العملية والسيناريو حتى يصبح جميع 

التالميذ ميسكون جزًءا من املظلة.

يقول املعلم ما يلي:
سنضيف تلميذ إضافي للمساعدة.

واآلن، لدينا تلميذان ميسكا املظلة مًعا.
لنرى ما سيحدث هذه املرة.
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يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة وقت للتالميذ كي يحركوا الكرة. ثم إضافة تلميذ إضافي.

يقول املعلم ما يلي:
سنضيف تلميذ إضافي للمساعدة.

واآلن، لدينا ثالثة تالميذ ميسكوا املظلة مًعا.
لنرى ما سيحدث.

يقوم املعلم مبا يلي: التكرار حتى يشارك جميع التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: لقد كان هذا ممتًعا! واآلن لنعد إلى مقاعدنا. فضاًل )واختر أحد التالميذ( أحضر املظلة 
والكرة إلّي؟ شكًرا لكم.

5. يجب على املعلم إشراك التالميذ في مناقشة حول مالحظاتهم حول لعبة املظلة. وفي حال الضرورة، يجب 
توجيه التالميذ ملالحظة أنهم تعاونوا مع بعضهم وأنهم استطاعوا لعب اللعبة. إضافًة إلى زيادة السهولة 

واملتعة عندما ساعدوا كلهم في رفع الكرة ألعلى وألسفل.

يقول املعلم ما يلي: فيما متثلت بعض األشياء التي الحظتموها أثناء لعبة املظلة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصيّ األسماء الختيار ٣-4 تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة للزمالء واالستماع إليهم باحترام.

يقول املعلم ما يلي:
لقد الحظنا أن سهولة إجناز املهمة زادت عندما شارك اجلميع. ولقد كان ذلك ممتًعا أيًضا!

ويحدث الشيء نفسه عندما يتعاون اجلميع في العناية بالفصل، حيث يتم إجناز املهام بشكل أسرع وأكثر 
متعة.

وتتمثل املهام في االلتزام بقواعد فصلنا واحلفاظ على نظافته.

6. يختص هذا اجلزء باالنتقال من اللعبة إلى مناقشة حول أعضاء أسرتنا الذين يساعدون بعضهم. لذا يجب 
على املعلم تذكير التالميذ بأن الفصل حتدث عن كيفية املساعدة في املنزل في الدروس السابقة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد حتديثنا عن أعضاء مختلفني في أسرتنا يقدمون املساعدة في املنزل. لذا، لنتحدث عن كيفية تقدمينا 

للمساعدة في املنزل. توجهوا إلى زميلكم املجاور وأخبروه بشيء ال يفعله في أسرتكم سوى أشخاص قليلني 
للمساعدة في املنزل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث عن مهام تنفذها أسرهم مًعا في املنزل.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، اختاروا إحدى الوظائف أو املهن التي حتدثتم عنهم لتمثلوها. وسيشاهد بقية 
الفصل ما إذا ميكننا تخمني هذه املهنة. سأختار بعض الزمالء باستخدام عصي األسماء.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء لتكليف 4-5 زمالء باحلضور إلى مقدمة الفصل . جعل 
التالميذ ميثلون ويحاكون أحد األنشطة اجلماعية أو املهام في املنزل، ثم سؤال بقية الفصل أن يخمنوا هذا 

النشاط أو هذه املهمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النشاط.

7. لقد جرب التالميذ كيفية املساعدة وكيفية حدوث املساعدة في أسرهم. واآلن، سيعملون مًعا لتجميع قائمة 
من "أصحاب املهن". وإذا واجهتهم مشكلة، فعلى املعلم أن يوجه أسئلة لتحفيز األفكار اجلديدة مثل "من يقدم 

املساعدة عندما أكون مريًضا؟" و "من يساعدني في التعلم.؟".

يقول املعلم ما يلي:
لقد حتدثنا عن كيفية املساعدة في املدرسة واملنزل.

وحتدثنا عن كيفية تقدمي أسركم للمساعدة.
لذا، لنتحدث اآلن عن أشخاص آخرين يساعدونا واألشخاص الذين نتعامل معهم كل يوم.

هؤالء هم األشخاص الذين نسميهم "أصحاب املهن".
هل تعرفون شخًصا يساعد األشخاص في حيكم السكني؟

سنكتب مهن هؤالء األشخاص في قائمة على السبورة.



58

الفصل الرابع: مجتمعنا

أصحاب املهن
صل بني صاحب كل مهنة واملكان الذي يعمل به.
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يقوم املعلم مبا يلي: قبول 4-5 إجابات وكتابة قائمة على السبورة. اقتراح بعض من اآلتي إذا لم يقدم 
التالميذ إجابات: املدرسني ورجال املطافئ ورجال الشرطة واألطباء واملمرضني.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النشاط.

يقول املعلم ما يلي:
يقدم املعلمون ورجال اإلطفاء والشرطة واألطباء املساعدة لألشخاص كل يوم، حتى إذا كانوا ال يعرفوا 

األشخاص.
حيث إنهم يساعدوا اجملتمع في التعلم واحلفاظ على الصحة واألمان.
وتوجد أماكن في مجتمعنا ميكننا الذهاب إليها لطلب مساعدة هؤالء.

وتتمثل هذه األماكن في أماكن عمل أصحاب املهن.
أين تظن أن )اختر إحدى املهن من القائمة على السبورة( يؤدي عمله؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة. اإلجابة إذا طلب املعلم ذلك.

8. يقول املعلم ما يلي: لنكتشف املزيد عن هؤالء الداعمني في أعمال اجملتمع. انتقلوا إلى صفحة 5٨ في 
كتاب التلميذ. املشتملة على عبارة "داعمو اجملتمع" في قمة الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى صفحة 5٨ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صل بني صاحب كل مهنة واملكان الذي يعمل فيه.

يقول املعلم ما يلي: ليعمل كل تلميذ مع زميله اجملاور للعثور على صاحب املهنة واملكان الذى يعمل به. تأكد 
من توصيل اخلطوط بشكل صحيح في كتاب التلميذ لديك.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال النشاط.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي التوجيه عند الضرورة.

9. اخلتام: راجع مع التالميذ مسار التقدم من الذات مروًرا باألسرة وانتهاًء باجملتمع. قم باستعراض ما 
ßسيتعلمونه في هذا الفصل. قد ترغب في ابتكار مخطط داخل الفصل يوضح مسار التقدم هذا: مع الذات

األسرةßالفصلßاجملتمع

يقول املعلم ما يلي:
لقد بدأنا في تعلم احملور املوجود لدينا "من أكون؟" ومشاركة معلومات عن أنفسنا.

ثم قمنا بتنظيم معلومات ومشاركتها حول أسرنا.
وقمنا بتجميع بيانات ومعلومات حول فصلنا وتنظيمها.

واآلن نحن بصدد تعلَّم األشياء املهمة في مجتمعنا وأصحاب املهن.
ما الذي تعلمناه حول أصحاب املهن؟ [يقبل املعلم عدة إجابات]

واليوم، بدأنا في استعراض قائمة حول املهام املهمة التي يقوم بها الداعمون في اجملتمع واألماكن التي يعمل 
فيها أصحاب املهن.

وسنقوم غًدا بإضافة املزيد من املهام.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:

التعرف على املهن الصناعية األكثر   
انتشاًرا في املنطقة احمليطة.

ربط أصحاب املهن باألدوات املناسبة   
لوظيفتهم أو مهنتهم.

عامل البناء،  
 فني الكهرباء،  
عامل احلدادة  

نظرة عامة الدرس الرابع
املفردات األساسيةنواجت التعلم

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: قم بتوجيه انتباه التالميذ إلى قائمة أصحاب املهن التي مت إنشاؤها في اليوم الثاني. اليوم، اإلرشادات

سنقوم في الفصل بإضافة مهن جديدة لهذه القائمة لبدء التعرف على املهن الصناعية. 
ملحوظة للمعلم: في حالة وجود مهن صناعية أكثر شهرة في منطقتك من املهن الثالث الواردة بالقائمة، فال تتردد 

في استبدالها في كل املناقشات وإرشادات التعلم الواردة أدناه.
يقول املعلم ما يلي:

باألمس، قمنا بإعداد قائمة من أصحاب املهن املهمني.
وُذكر فيها املعلمون ورجال اإلطفاء ورجال الشرطة واألطباء [اقرأ باقي القائمة].

واليوم، سنقوم بإضافة ثالث مهن أخرى إلى القائمة.
عامل البناء وفني الكهرباء وعامل احلدادة [أو أي خيار أكثر شيوًعا في منطقتك].

هيا نردد أسماء هذه املهن سوّيًا.
عامل البناء.

فني الكهرباء.
عامل احلدادة.

سأكتبهم داخل القائمة.
يقوم املعلم مبا يلي: كتابة املهن في القائمة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد أسماء عمال املهن اجلدد.
٢. يحتاج التالميذ إلى معرفة ما يقوم به هؤالء العمال ومكان عملهم. اطلب من التالميذ مشاركة معرفتهم 

السابقة بكل مهنة، مع ملء املعلومات املفقودة في كل واحدة.

يقول املعلم ما يلي:
هؤالء األشخاص يعملون أيًضا في مجتمعاتنا.

املواد املستخدمة

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو 
قلم حتديد
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من شاهد عامل بناء فليرفع يده. أين شاهدته؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن قاموا برفع أيديهم. في حالة عدم تقدمي التالميذ إلجابات، 
يتم منح تفاصيل إضافية – مثال ملشروع بناء محلي ممن املمكن أن يكون التالميذ قد شاهدوه أثناء رحلتهم 

من وإلى املدرسة، وما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
من يستطيع ذكر ما عمل عامل البناء؟
وأين يعمل عامل البناء في اعتقادك؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات. حث التالميذ على استخدام ُجمل كاملة في إجاباتهم. "يقوم العامل 
البناء ببناء املنازل أو إصالح املنازل، إلخ"

يقوم التالميذ مبا يلي: الرد على الزمالء واالستماع لهم.

يقول املعلم ما يلي:
يساعد عامل البناء في بناء املنازل والبنايات والطرق وإصالح بنيتها التي تهدمت أو حتتاج إلى إصالح.

وهو يعمل في مواقع البناء أو على الطرق العادية أو الطرق السريعة.
واآلن، هيا نتعرف على معلومات حول فني الكهرباء. من يستطيع ذكر ما عمل فني الكهرباء؟

وأين يعمل فني الكهرباء؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات. حث التالميذ على استخدام جُمل كاملة في إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الرد على الزمالء واالستماع لهم.

يقول املعلم ما يلي:
يساعد فني الكهرباء في توصيل الكهرباء وإضاءة املباني واملدارس واملنازل.

كما أنه يساعدنا في إضاءة الطرق واملتنزهات.
وهو يعمل في محطات الكهرباء أو في أي موقع حتتاج الكهرباء فيه إلى إصالح. من املمكن أن يكون في 

البنايات أو املتنزهات أو على الطرق.
من يعرف ما عمل عامل احلدادة؟

وأين يعمل عامل احلدادة.

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات. حث التالميذ على استخدام جُمل كاملة في إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الرد على الزمالء واالستماع لهم.

يقول املعلم ما يلي:
يقوم عامل احلدادة بصنع الدعامات الفوالذية العمالقة وتركيبها للبنايات والطرق.

يعمل عامل احلدادة في املصنع الذي يتم فيه صنع الفوالذ أو في مواقع البناء والطرق مع عامل البناء.

٣. يحتاج التالميذ أيًضا إلى التعرف على األدوات التي يستخدمها العمال اخملتلفون. وسيقومون بإكمال 
أنشطة املطابقة في الصفحة 59 من كتاب التلميذ ملعرفة املعلومات.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، لقد تعرفتم على عمل هؤالء العمال، لكن هل تعرفون األدوات التي يستخدمونها في مهنهم؟

انتقلوا إلى صفحة 59 في كتاب التلميذ.
سيعمل كل منكم مع صديقه اجملاور إلكمال النشاط.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة 59.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صل بني العامل والداة التي يستخدمها للقيام مبهنته.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع الصديق اجملاور لتوصيل العامل مع األداة.

يقول املعلم ما يلي:
ليشارك كل منكم عمله مع اثنني آخرين من األصدقاء اجملاورين بالقرب منه. هل أنت متأكد من جميع املهن مع أدواتها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

59

أدوات العّمال
صل بني العامل واألداة التي يستخدمها للقيام مبهنته.

ارسم أداة مهمة يستخدمها الطبيب يومّيًا.
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قيام التالميذ اآلن بتطبيق هذه املعرفة على أصحاب املهن التي تعرفوا عليها في اليوم الثاني.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم أداة مهمة يستخدمها الطبيب يومًيّا.

يقول املعلم ما يلي:
هناك مهنة واحدة تعلمناها باألمس لم تكن ضمن املهن التي قمتم بها. الطبيب – ما نوع األدوات التي 

يستخدمها الطبيب؟ هيا نطرح بعض األفكار!

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األفكار حول األدوات التي قد يستخدمها الطبيب. رسم األدوات في 
املربع الفارغ.

يقول املعلم ما يلي:
ليستدر كل منكم إلى زميله اجملاور لعرض األدوات التي قام برسمها.

هل توافقتم سوّيًا في التفكير في أدوات مماثلة؟
هناك الكثير من اخليارات نظًرا ألن الطبيب يستخدم مجموعة متنوعة من األدوات.

ميكننا اختيار عناصر مختلفة لرسمها.
قم بإبداء إعجابك برسومات زميلك اجملاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة مع الزميل اجملاور، وإبداء اإلعجاب.

م املهن الصناعية من خالل تصنيف املهن إلى فئات مثل  4. اخلتام: غًدا، سيستمر التالميذ في تعلَّ
"صناعية" و"غير صناعية".
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:

تصنيف قائمة املهن املهمة إلى   
"صناعية" أو "غير صناعية".

مناقشة العناصر املهمة في اجملتمع   
)األشخاص والطعام واملاء واملسكن 

واالحترام، على سبيل املثال(.

صناعية  

نظرة عامة الدرس اخلامس
املفردات األساسيةنواجت التعلم

تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: قم بتوجيه انتباه التالميذ إلى قائمة املهن املهمة املوجودة على السبورة. تأكد من وجود اإلرشادات

"الفالح" و"عامل املصنع" في القائمة.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا قائمة كبيرة من املهن املهمة في مجتمعنا.

وتأتي أهمية كل منها ألسباب مختلفة.
فبعضها إنتاجية والبعض اآلخر خدمية.

هل ميكنكم التفكير في مهن أخرى مهمة داخل مجتمعنا؟
وسأقوم بإضافتها إلى القائمة املوجودة لدينا.

يقوم املعلم مبا يلي: قبول اقتراحات ٣-4 تالميذ ويقوم إضافتها إلى القائمة. في حالة عدم قيام التالميذ 
بتضمني الفالح أو عامل املصنع، قم بتشجيعهم، ثم ناقش األمر.

٢. قبل أن يتمكن التالميذ من التصنيف، سيحتاجون إلى تعلم الفرق بني املهن الصناعية وغير الصناعية.

يقول املعلم ما يلي:
أخبرتكم أن كل مهنة في قائمتنا إما إنتاجية أو خدمية.
وهذا يعني أن مهنتهم إما "صناعية" أو "غير صناعية".

املواد املستخدمة

٢٠١٨٢٠١٩/

أقالم التلوين )األحمر قلم رصاصكتاب التلميذ
واألخضر واألزرق 

والبني(

ورق قالب
أو سبورة

طباشير أو 
أقالم حتديد

صمغ أو شريط مقص
الصق
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فعمال املهن الصناعية هم املنتجون. يقومون بإنتاج املواد وابتكار أشياء جديدة أو إصالح األشياء املكسورة. 
فهذه املهن تساعد اجملتمع من خالل إنتاج املواد. وهي تختلف عن املهن التي تساعد األشخاص بشكل 

مباشر، مثل األطباء.
تذّكر دائًما، أصحاب املهن يساعدون األشخاص على التعلم واحلفاظ على أمنهم وصحتهم. فأصحاب املهن 

ليسوا صناعيني.
استدر إلى زميلك اجملاور وناقش معه أي املهن املوجودة في قائمتنا تعتقد أنها صناعية وأيها غير صناعية.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزمالء اجملاورون.

٣. يقوم التالميذ بتصنيف املهن "صناعية" أو "غير صناعية" من خالل قص الصور املوجودة في الصفحة 6١ 
من كتاب التلميذ، ثم لصقها بالصمغ/الشريط الالصق في العمود الصحيح في الصفحة 6٣.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع مقصات وصمغ/شريط الصق على كل تلميذ أو مجموعة تالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
ُيرجى االنتقال إلى صفحة 6١ في كتاب التلميذ. فهي تتضمن املهن املهمة.

يقرأ املعلم بصوت عالٍ: قوموا بقص هذه املربعات من اخلطوط املنقطة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قطع املربعات من اخلطوط املنقطة.

يقول املعلم ما يلي:
كل مهنة قمتم بقصها إما أن تكن صناعية ومبعنى آخر إنتاجية أو غير صناعية، ومبعنى آخر خدمية.

اعمل مع زميلك اجملاور لتقرر ما إذا كانت كل مهنة إنتاجية أو خدمية، ثم ضعهم في العمود الصحيح في 
الصفحة 6٣ من كتاب التلميذ.

رأس العمود اخلاص باملهن الصناعية أو اإلنتاجية مميز بصورة أدوات.
أما  رأس عمود املهن غير الصناعية أو اخلدمية فهو مميز بصورأوراق.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترتيب أجزاء الورق في األعمدة الصحيحة في الصفحة 6٣ من كتاب 
التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: يتجول داخل الفصل لتقدمي املساعدة إذا لزم األمر.

يقرأ املعلم بصوت عالٍ: بلصق كل مهنة في العمود الصحيح بالصمغ أو الشريط الالصق.

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بلصق كل مهنة في العمود الصحيح بالصمغ/الشريط الالصق.

4. سيقوم التالميذ مبناقشة قيمة املهن في اجملتمع.

ملحوظة للمعلم: في حالة واجه التالميذ مشكلة في استخراج األفكار، قم بتوجيههم باجتاه األفكار املسردة 
أعاله.

يقول املعلم ما يلي:
حتى اآلن، كنا نتحدث حول عنصرين في اجملتمع: االفراد واالحترام.

فاالفراد الذين يكونون اجملتمع هم أنتم وعائلتكم وأصحاب املهن في اجملتمع والعمال.
ويحتاج اجملتمع إلى أن يسود االحترام بني االفراد الذين سيعملون سوّيًا ويقومون مبهنتهم من أجل الشعور 

بالسعادة والصحة واألمان.
لكن، ما الشيء املهم أيًضا الفراد اجملتمع لكي يصبحوا سعداء وأصحاء وآمنون؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول األفكار وابتكار قائمة، مع التأكد من األفكار الواردة أعاله موجودة في القائمة.

5. في الصفحة 64 من كتاب التلميذ، سيستخدم التالميذ األشكال الهندسية األساسية لرسم الطعام واملاء 
واملسكن. سيقومون بتلوين الطعام )التفاح( باألحمر. وسيقومون بتلوين نقطة املاء باألزرق، واملسكن )البيت( 
بالبني. يتعني عليك القيام برسم منوذج لكل عنصر على السبورة ملساعدة التالميذ الذين قد يواجهون مشكلة 

في التعامل مع األشكال.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع أربعة أقالم تلوين لكل تلميذ أو مجموعة تالميذ )أحمر وأخضر وأزرق وبني(. 
لفت انتباه التالميذ إلى قائمة العناصر، مع شرح ما يلي.

61

مهن مهمة
قم بقص هذه املربعات من اخلطوط املنقطة.

غير صناعيةصناعية

63

املهن الصناعية
قم بلصق صورة كل مهنة في العمود الصحيح باستخدام الصمغ 

أو الشريط الالصق.

نظرة عامة

تعلَّم )9٠ دقيقة(

أقالم التلوين )األحمر قلم رصاصكتاب التلميذ
واألخضر واألزرق 

والبني(

ورق قالب
أو سبورة

طباشير أو 
أقالم حتديد



١٣٨ الفصل الرابع: مجتمعنا

يقول املعلم ما يلي:
نحن في حاجة إلى كل هذه األشياء لبناء مجتمع.

وأهم ثالثة أشياء نحتاج إليها هي الطعام واملاء واملسكن. فالطعام يحافظ على صحتنا.
واملاء والطعام يساعدان على النمو ويحافظان على صحتنا. املسكن أو البيت يحمينا ويجعلنا في أمان.

انتقلوا إلى صفحة 64 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة 64.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدموا األشكال األساسية لرسم الطعام واملاء واملسكن في املربعات 
التالية.

يقول املعلم ما يلي:
أواًل، سنقوم برسم الطعام.

سنقوم باستخدام دائرة لرسم تفاحة.
شاهدوني وأنا أرسم على السبورة.

لقد رسمت دائرة كبيرة لتكون تفاحة.
واآلن جربّوا ذلك في املربع العلوي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم تفاحة في املربع العلوي.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، سنرسم املاء.

سنستخدم دائرة ومثلث.
شاهدوني وأنا أرسم على السبورة.

سأرسم دائرة أواًل مع مثلث يستقر أعالها.
وعندما نقوم بتلوينها، ستشبه نقطة املاء.

واآلن جربّوا ذلك في املربع األوسط.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم املاء في املربع األوسط.

يقول املعلم ما يلي:
وأخيًرا، سنقوم برسم البيت.

سنقوم باستخدام مربع ومثلث لرسم بيت.
شاهدوني وأنا أرسم على السبورة.

أواًل، قمت برسم مربع كبير، ثم قمت برسم مثلث يستقر أعاله.
واآلن جربّوا ذلك في املربع السفلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم بيت في املربع السفلي.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: قوموا بتلوين األشكال املوجودة لديكم.

يقول املعلم ما يلي:
استخدموا أقالم التلوين األربعة في رسومات الطعام واملاء واملسكن لديكم.

قوموا بتلوين دائرة التفاح باألحمر.
قوموا بتلوين شكل املاء باألزرق.

وقوموا بتلوين شكل املسكن بالبني.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين األشكال باستخدام أقالم التلوين.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع باستخدام األشكال األساسية!

6. اخلتام: تعرف التالميذ اآلن على املهن املهمة والعناصر املوجودة باملجتمع. في جزء املشاركة 
املوجود بالفصل، سُيظهر التالميذ معرفتهم أمام أقرانهم.

يقول املعلم ما يلي:
أنا فخور للغاية بكل مجهوداتكم في التعرف على اجملتمع واملهن املهمة. وغًدا، ستبدؤون العمل على الطريقة 

التي متكنكم من مشاركة كل معرفتكم مع أقرانكم!

64
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الطعام واملاء واملسكن
استخدم اخلطوط واألشكال األساسية لرسم الطعام، واملاء واملسكن في املربعات 

التالية. ثم لونها.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:

حتديد أدوات عمال احلدادة.  
حتديد مهام عامل احلدادة في مهنته.  
إعداد محاكاة لبث تليفزيوني وتنفيذه   

بخصوص عمال احلدادة.

عامل احلدادة،  
الدعامة املعدنية،  
البث،  
اجلمهور،  
احملتوى،  
احملادثة  

نظرة عامة الدرس السادس
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: حان الوقت الستخدام ما تعلمه التالميذ وتطبيقه بشكل عملي.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
لقد قضينا عدة أيام في التعرف على املهن الصناعية وغير الصناعية.

اذكر مهنة صناعية واحدة تتذكرها؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٢-٣ تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة.

يقول املعلم ما يلي:
اذكر مهنة غير صناعية واحدة تتذكرها؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٢-٣ تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة.

٢. سيقوم التالميذ بإظهار معرفتهم باملهن الصناعية أمام أقرانهم في شكل بث تلفزيوني. تقدمي املشروع.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم اآلن بشيء مرح للغاية.

سنتظاهر بإجراء بث على التلفزيون حول املهن الصناعية!
هل شاهد أي منكم بث تليفزيوني قبل ذلك؟ ماذا كان موضوعه؟

ليلتفت كل منكم إلى زميله ويقوم باملشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:

أقالم حتديدورق قالب كبيرشريط الصق
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ألنكم تشاهدون البث التليفزيوني، إذن فأنتم جمهور.
هل ميكنكم ترديد كلمة جمهور.

سوّيًا، ١، ٢، ٣...جمهور.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة جمهور.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم اليوم بإجراء عمليات بث وسماع بعض منها. عمليات البث ستكون حول إحدى املهن الصناعية التي 

تعرفتم عليها. سيعمل كل منكم مع زميله اجملاور إلخبار اجلمهور باملهنة التي اخترمتوها. سيقوم أحدكم 
بدور عامل في هذه املهنة، وسيقوم اآلخر بدور احملاور. من يستطيع منكم تخمني ما يقوم به احملاور؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات.

يقول املعلم ما يلي:
يقوم احملاور بطرح أسئلة على الشخص اآلخر ليقوم بالرد عليها. مت اختيار األسئلة التي يتم طرحها ملنح 

اجلمهور معلومات محددة.
هناك ثالثة أجزاء مهمة ملقطع البث: اخللفية واحملتوى واحلوار. احلوار يعني ما ستقوله أنت وزميلك أو 

حديثكما.

ملحوظة للمعلم: قد يكون من املفيد استخدام ورق قالب أو السبورة لتمييز بعض املعلومات الواردة أعاله. 
ميكنك اختيار كتابة األجزاء اخملتلفة ملقطع البث اخلاص بتالميذك وأن تستعرضها مبزيد من التفاصيل.

٣. سيحتاج التالميذ إلى تذّكر عمل العمال في املهن الصناعية وأين يعملون وما هي األدوات التي 
يستخدمونها قبل بدء البث.

يقول املعلم ما يلي: هيا نخطط اخللفية أواًل. في حالة اختيار مهنة عامل احلدادة، ما األشياء التي يجب أن 
تكون حولك أثناء عملك أو حتدثك إلى عامل حدادة؟ يتعني وجود هذه األشياء في خلفية مقطع البث. حتدث 

مع زميلك املجاور حول ما ستراه في خلفية املهنة التي اخترتها.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض دقائق للمناقشة. استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ تالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
________ برأيكم، ما الذي يتعني أن يكون في خلفية مقطع بث عامل احلدادة؟
________ برأيكم، ما الذي يتعني أن يكون في خلفية مقطع بث فني الكهرباء؟
________ برأيكم، ما الذي يتعني أن يكون في خلفية مقطع بث عامل البناء؟

يقوم املعلم مبا يلي: تقسيم مساحة السبورة إلى ثالثة أقسام كبيرة ورسم صور تقريبية للخلفيات التي 
يقترحها التالميذ لكل مهنة. رسم هذه الصور في مكان يتمكن فيه التالميذ من الوقوف أمامها، إذا أمكن 

ذلك. ال يلزم أن تكون الصور مثالية.

6. يقول املعلم ما يلي:
في مقطع البث اخلاص بكم، سيطلب احملاور من العامل إخبار اجلمهور عن املهنة التي اخترمتوها. ويعد هذا 

هو "احملتوى" اخلاص مبقطع البث.
من يعرف ما عمل عامل احلدادة؟ الرجاء رفع أيديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٣-4 تالميذ لذكر عمل عامل احلدادة. سرد هذه األشياء على السبورة السوداء 
أو على قطعة ورق، لكن بعيًدا عن موقع اخللفية. تصحيح املفاهيم الغير صحيحة فور حدوثها. بعد قيام 

التالميذ مبشاركة آرائهم حول عمل عامل احلدادة، قم بإضافة أي شيء مهم نسوا ذكره.

4. يقول املعلم ما يلي:
ما الذي يتعني أن يعرفه اجلمهور أيًضا؟ ما "احملتوى" اآلخر الذي ستشاركونه؟

ليعمل كل منكم مع زميله اجملاور للتفكير في سؤالني ميكن للمحاور طرحهم، بحيث ميكن للعامل مشاركة 
املعلومات مع اجلمهور.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في سؤال واحد للمحاور لطرحه على العامل. فّكروا أيًضا في 
اإلجابة التي سيذكرها العامل.
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يقول املعلم ما يلي: واآلن، في النهاية، قّرروا كيف ستقدمون أنفسكم، ومن سيتحدث أواًل. ستحتاجون إلى 
التخطيط إلجراء "احلوار".

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار كيفية تقدمي أنفسهم ومن سيتحدث أواًل.

يقول املعلم ما يلي:
سأقدم لكم منوذًجا ملقطع بث قصير. احتاج إلى شريك ملساعدتي. [اختر أحد التالميذ ليشاركك.]

"مرحًبا، اسمي _______. معنا اليوم عامل حدادة، [يذكر التلميذ اسمه]. [اسم التلميذ]، هل ميكن 
أن تذكر لي سبب لزوم ارتدائك خلوذة صلبة أثناء العمل؟ [وجه ميكروفوًنا وهمًيا للتلميذ واسمح له بالرد على 

السؤال.]
واآلن، هيا نتدرب على مقاطع البث، وبعد ذلك سأستخدم عصي األسماء الختيار من سيقوم باألداء اليوم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ 5 دقائق للتدريب على مقاطع البث اخلاصة بهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ١٠ شركاء ليشاركوا مقاطع البث اخلاصة بهم. 
استدعاء الشركاء إلى مقدمة الفصل. في حالة وجود إمكانات للتسجيل اإللكتروني، قد ترغب في تسجيل 

مقطع البث لعرضه الحقًا للتالميذ في الفصل.

 يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في النشاط واإلصغاء باحترام ألقرانهم.

5. يقول املعلم ما يلي:
الرجاء الوقوف صًفا.

سأقوم بتقدميكم، ثم أقف أمام اخللفية اخلاصة مبهنتكم لبدء مقطع البث اإلذاعي. ال تنسوا الترحيب 
باجلمهور وتقدمي أنفسكم أواًل.

تذّكر، إذا لم تكن أحد املؤدين، فأنت من اجلمهور.
يتعني على اجلمهور أن يكونوا مستمعني باحترام، لذا يرجى التزام الهدوء التام.

لنبدأ.

يقوم املعلم مبا يلي: يقف في مواجهة الفصل وميسك بأي شيء على هيئة ميكروفون أسفل الفم مباشرًة.

يقول املعلم ما يلي:
"مرحًبا، وأهاًل بكم في برنامجنا التليفزيوني.

سنجري اليوم مقابلة مع بعض عمال املهن الصناعية للتعرف على املهن اخلاصة بهم.
سنتحدث أواًل مع ______ و______.

أنتم على الهواء!

يقوم املعلم مبا يلي: قبل كل شريك جديد، قم بتقدمي أسماء التالميذ وتوجيههم إلى كادر التصوير بكلمة 
"أنتم على الهواء".

وبعد قيام آخر شريكني باألداء، اطلب من الفصل بأكمله التصفيق للمؤدين اليوم.

8. اخلتام: قم بتلخيص درس اليوم واستعراض النشاط اخلاص بيوم غد.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم اليوم بابتكار برنامج تليفزيوني رائع حول املهن الصناعية.

استحضروا شيًئا واحًدا تعلمتموه عن عمال املهن الصناعية.
وسنستمع غًدا للشركاء الذين لم يشاركوا معنا اليوم.
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خالل هذا الدرس يقوم التالميذ مبا يلي:
التعرف على الزي املناسب لعامل البناء.  
مقارنة أهمية ارتداء زي مناسب عند الذهاب   

إلى املدارس وأماكن العمل مبتطلبات الزي لدى 
مهن عمال دعم اجملتمع اخملتلفني.

استخدام األشياء اجمللوبة من املنزل   
واملوجودة في الفصل البتكار اخللفية/الوسائل 

املساعدة.
إعداد محاكاة لبث تليفزيوني وتنفيذه   

بخصوص عمال البناء.

عامل البناء،  
خوذة صلبة،  
مطرقة،  
أداة قياس،  
مجرفة،  
البث  

نظرة عامة الدرس السابع
نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: راجع ما أجنزه التالميذ في اليوم اخلامس. سيقوم التالميذ بنشاط مماثل اليوم.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
باألمس، قمنا بابتكار وبدء االستماع إلى مقاطع بث حول عمال املهن الصناعية. واليوم، سنواصل االستماع 

إلى زمالئنا.
قبل أن نبدأ، دعونا نستعرض ما تعلمناه من مقاطع البث التي استمعنا إليها أمس. سأستدعي بعض 

التالميذ باستخدام عصي األسماء ملشاركة األشياء التي تعلمتموها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مراجعة احلقائق التي تعلموها حول عمال املهن الصناعية في اليوم 
السابق.

2. يقول املعلم ما يلي: بالنسبة للشركاء الذين لم يتم تقدميهم بعد، قوموا ببدء التفكير في كيفية مراجعة 
مقاطع البث. إذا كان السؤال الذي تخطط لطرحه متت تغطيته أمس، ففكر في سؤال جديد ميكنك طرحه 

وكيف سيرد عليه العامل. وقد يساعدكم النشاط التالي.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتاب التلميذ واألقالم الرصاص وأقالم التلوين.

3. يقول املعلم ما يلي: دعونا نفّكر ما الذي يجب أن يرتديه عمال املهن الصناعية في عملهم. انتقلوا إلى 

٢٠١٨٢٠١٩/

ورق قالبقلم رصاصكتاب التلميذ
أو سبورة

طباشير أو 
قلم حتديد

املواد اخلاصة
بعامل البناء

مجرفة ومطرقة و
خوذة صلبة وقطعة خشب 

وأداة قياس

65

عّمال البناء
صل عامل البناء واألشياء املهمة التي يجب أن يرتديها للقيام بعمله.



الفصل الرابع: مجتمعنا ١4٣

الصفحة 65 من كتبكم حتت عنوان عمال البناء. تابعوني أثناء قراءة اإلرشادات:

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدموا األقالم الرصاص لرسم خط من عامل البناء إلى األشياء املهمة 
التي يجب أن يرتديها للقيام بعمله.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال املهمة في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:

يتعني أن ترسم خًطا يصل إلى اخلوذة الصلبة وحزام األدوات واحلذاء.
إذا كنت لم ترسم خطًا يصل إلى هذه األشياء، فالرجاء تصحيح عملك.

يقوم التالميذ مبا يلي: إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي:
من املهم للغاية أن يرتدي عمال البناء أزياء مناسبة.

يتعني أن يرتدوا خوذة صلبة حلماية رؤوسهم واحلفاظ على أمنهم.
كما يتعني أن يرتدوا حزام األدوات ليكونوا مستعدين للعمل وتكون أدواتهم قريبة منهم. ويتعني أيًضا ارتداء 

أحذية خاصة بالعمل حلماية أقدامهم والسماح لهم بالسير على جميع أنواع األرضيات اخملتلفة.
إذا لم يقم عمال البناء بارتداء مالبس مناسبة، فلن ميكنهم أداء عملهم بشكل صحيح وآمن.

4. يحتاج التالميذ إلى فهم أنه من املهم أيًضا لهم أن يرتدوا مالبس مناسبة. كما يجب أن يفهموا أن 
الذهاب إلى املدرسة للتعلم هو "وظيفتهم".

يقول املعلم ما يلي:
وكما أن من املهم لعامل البناء أن يرتدي مالبس مناسبة، من املهم أيًضا بالنسبة لكم أن ترتدوا مالبس 

مناسبة لتقوموا بعملكم.
ما وظيفتك عند احلضور إلى املدرسة؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 اقتراحات من التالميذ.

يقول املعلم ما يلي: وظيفتكم هي احلضور إلى املدرسة والتعلم ومساعدة زمالئك في التعلم.
ومن مهام وظيفتكم أيًضا العمل سوّيًا للحفاظ على نظافة الفصل.

من املهم أيًضا أن حتضروا إلى املدرسة بثياب مرتبة ومناسبة، حتى ميكنكم التعلم، وحتى ال تقوموا بتشتيت 
انتباه اآلخرين، ومن أجل إظهار االحترام جتاه الفصل.

5. قم بالربط بني احملادثات اخلاصة مبالبس/تصرفات التالميذ والعمل الذي قاموا به مسبًقا فيما يتعلق 
باملهن اخملتلفة واملالبس/التصرفات املناسبة.

يقول املعلم ما يلي:
باألمس، قمنا مبشاهدة فقرات من برنامج تلفزيوني حول املهن الصناعية.

واليوم، سنستمع إلى باقي الفقرات. قبل أن نبدأ، سيحتاج الشركاء الذين لم تقدميهم بعد إلى بعض الوقت 
للتخطيط. حتدث مع زميلك ملدة 5 دقائق حول السؤال اجلديد الذي ستطرحه. هل تريد التعرف على مالبس 

العمال؟ أو األدوات اخلاصة بهم؟
إذا كنت قد قمت بالتقدمي أمس، فأحسنت! معكم بضع دقائق لتلوين مالبس وأدوات عمال البناء في الصفحة 

65 من كتبكم أو املهن التي قمتم بلصقها في الصفحة 6٣.

يقوم املعلم مبا يلي: استدع التالميذ الذين لم يقوموا باألداء إلى مقدمة الفصل. في حالة وجود إمكانات 
للتسجيل اإللكتروني، قد ترغب في تسجيل مقطع البث لعرضه الحًقا للتالميذ في الفصل.

6. يقول املعلم ما يلي:
الرجاء الوقوف صًفا.

تذّكر، التالميذ الذين ال يقومون باألداء، سيكونون هم اجلمهور.
يتعني على اجلمهور أن يكونوا في هدوء تام وأن يصغوا باحترام.

هيا نبدأ مقطع البث.
"مرحًبا، وأهاًل بكم في برنامجنا التليفزيوني.

سنخبركم اليوم عن املزيد حول عمال املهن الصناعية.
أول ضيفني معنا هما _________ و _________.

يقوم املعلم مبا يلي: اسمح لكل شريكني بتقدمي مقطع البث اخلاص بهما، مع تذكير كل زوج جديد بتقدمي 

نظرة عامة
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أنفسهم واملهنة التي قاموا باختيارها. عند انتهاء جميع التالميذ من التقدمي، اطلب من الفصل بالكامل 
التصفيق للمؤدين.

7. االستنتاج: هذه هي نهاية الفصل. هذا الفصل كان حتت عنوان – مجتمعنا. راجع مع التالميذ كل 
ما تعلموه.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم اليوم بابتكار برنامج تليفزيوني أكثر روعة حول املهن الصناعية.

تهانينا، جلميع الفصل!
هذا الفصل كان حتت عنوان – "مجتمعنا".

ما الذي تعلمناه حول مجتمعنا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: االستجابة واملشاركة في النقاش اخلتامي.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلعجاب بردود التالميذ. تذكير التالميذ بأنه يجب عليهم في هذا الفصل:
مراجعة احلقوق واملسئوليات الشخصية  
التعرف على اجملتمع وأصحاب املهن  
ربط العمال بأماكن عملهم وباألدوات التي يستخدمونها  
املهن التي مت حتليلها هي صناعية أو غير صناعية  
االحتياجات اإلضافية احملددة للمجتمع: الطعام واملاء واملسكن  
مقاطع البث اجملهزة حول عامل محدد من أصحاب املهن للمجتمع  

ملحوظة للمعلم: قد يكون من املفيد تخطيط القائمة الواردة أعاله ومراجعتها مع التالميذ. مبجرد انتهاء 
احملور "من أكون"، من املهم أن تعكس كل ما تعلمته كفئة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد أنهينا الفصل اخلاص باجملتمع، وأنهينا كذلك احملور "من أكون؟"

لدينا 4 فصول في هذا احملور:
اعرفني  
شجرة العائلة  
من نحن؟  
مجتمعنا  

أنا فخور للغاية مبجهوداتكم في مشاركة ما تعلمتموه حول عائلتكم وما قمتم بتقدميه حول اجملتمع.
لإلنهاء، التفت إلى زميلك املجاور، وسلم عليه واشكره على مساعدتك في التعلم.

يقوم التالميذ مبا يلي: شكر زمالئهم املجاورين. عرض أي ردود أفعال أو أفكار إضافية.
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

العالم من حولي

الفصل األول: بيئتنا
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نظرة عامة على الفصل
بيئتنا

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

يبدأ التالميذ اكتشاف العالم من حولهم مبالحظة األشياء اكتِشف
احمليطة. حيث يحدد التالميذ األشياء في البيئة ويقومون 

بتصنيفها بوصفها كائنات حية أو أشياء غير حية. كما يقوم 
التالميذ بتصنيف األشياء في فئات واملقارنة بني الكميات 

داخل الفئات.

٣

يتعلم التالميذ املعلومات حول بيئتني رئيستني في مصر تعلَّم
ومصادر املياه في كل بيئة منهما. ويتعلمون أهمية املياه 

للجسم اإلنساني وكيفية أن تفاعل اإلنسان مع البيئة قد يكون 
نافًعا أو ضاًرا.

٢

يستعرض التالميذ البيئة حولهم في ملصق اخلريطة مع شاِرك
الرسومات واجلمل. بالتعاون من الزمالء، يقدمون مشروع 

اخلريطة للفصل وفي النهاية، يحللون األشياء املتشابهة 
واخملتلفة بني املشروعات.

٣
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املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها
بيئتنا
املهاراتالُبعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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الربط بالقضايا

مؤشرات التعلّم

القضايا البيئية: نحن مسئولون عن البيئة. يجب علينا احملافظة على كوكب األرض. نحن 
جزء من مجتمع يعتني بالبيئة

على مدار هذا الفصل، يعمل التالميذ سعًيا لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
تسمية احلروف العربية.  
إنتاج كلمات أحادية املقطع شفهًيا من خالل دمج األصوات.  
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر إليها.  
فك ترميز الكلمات أحادية املقطع املنتظمة هجائًيا.  
القراءة مبستوى كاٍف من الدقة والطالقة لدعم الفهم.  
قراءة نصوص متوافقة مع املستوى بغرض وبفهم.  
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
طرح أسئلة حول املعلومات األساسية في نص.  
حتديد الفكرة العامة وإعادة سرد املعلومات األساسية   

للنص.
 استخدام التمثيالت البصرية واملعلومات املوجودة في نص   

لوصف أفكاره األساسية.
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  
 طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى حول التفاصيل   

األساسية في نص ُقرأ بصوت عاٍل.
تقسيم الكلمات إلى فئات إلظهار الفهم جتاه مفهوم محدد.  

الكتابة:
الكتابة باحلروف العربية.  
كتابة ُجَمل من كلمتني أو ثالث كلمات.  
كتابة الكلمات املتكررة بكثرة.  
ترتيب الكلمات لتكوين جمل.  
إضافة رسومات لتوضيح املعنى..  

التحدث واالستماع:
تقليد أصوات اللغة العربية.  
نطق أصوات اللغة العربية.  
نطق األصوات املتحركة القصيرة والطويلة.  
دمج املقاطع لتكوين كلمات.  
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشة.  
تكوين جمل كاملة عندما يكون ذلك مالئًما للمهمة واملوقف.  

الرياضيات:
العّد باآلحاد حتى ١٠٠.  
قراءة االرقام من ٠ حتى ١٠٠ وكتابتها.  
فهم العالقة بني االرقام والكميات، حتى ١٠٠  
كتابة االرقام ومتثيل الكميات باستخدام االرقام، حتى ١٠٠  
يقوم التالميذ بربط العّد باجلمع والطرح.  
اجلمع والطرح من خالل مكونات ٢٠.  

 طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى عن الرقم اإلجمالي   
لألشياء، وعددها في كل فئة، وبكم تزيد أو تقل في كل فئة 

عن األخرى.

العلوم:
طرح أسئلة عن العالم من حولهم.  
فحص األشياء واملواد في البيئة احمليطة.  
البحث إليجاد إجابات عن األسئلة من خالل املالحظات   

الدقيقة.
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  
مالحظة كل التشابهات واالختالفات.  
مالحظة مراحل منو النباتات واحليوانات، ووصفها،   

واملقارنة بينها.
حتديد خصائص الكائنات احلية.  
 مالحظة وشرح كيف تساعد اخلصائص اخلارجية للنباتات   

واحليوانات في بقائها في البيئات اخملتلفة.
مالحظة خصائص املياه باستخدام احلواس اخلمس.  
 وصف أن املواد تختلف في اللون، والتذوق والرائحة،   

وامللمس باستخدام احلواس اخلمس.
 مقارنة اخلصائص القابلة للمالحظة لعدة أشياء، باإلضافة   

إلى املواد املصنوعة منها.

الدراسات االجتماعية:
 حتديد االجتاهات األصلية األربعة، وهي الشرق، والغرب،   

والشمال، واجلنوب.
استخدام االجتاهات لإلشارة إلى مواقع األشياء.  
رسم خريطة للمدرسة أو الطريق إلى/من املنزل.  
وصف كيفية مساعدة اخلرائط للبشر في حتديد مواقع   

األماكن.
وصف أماكن في البيئة باستخدام اخلصائص اجلغرافية.  

املوسيقى:
غناء أغاٍن تتضمن مفردات جديدة.  
املشاركة في الغناء اجلماعي.  
احترام أداء اآلخرين في الغناء.  
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الفنون:
 استخدام أشكال هندسية بسيطة في رسم صور لألشياء   

 املوجودة 
في البيئة احمليطة.

املجاالت املهنية:
 إنتاج ألبوم صور ُيظهر أهمية احملافظة على البيئة   

واالستخدام املسئول للموارد.
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:١
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  
اكتشاف أربع خصائص للكائنات احلية.  
مالحظة كل التشابهات واالختالفات بني الكائنات احلية.  
مالحظة مراحل منو اإلنسان والنباتات، ووصفها، واملقارنة بينها.  
ر خصائص الكائنات احلية.   تعلُّم أغنية تساعد على تذكُّ

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٢
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير احلية.  
تصنيف األشياء باستخدام اخلصائص العامة األخرى.  
ابتكار مجموعة تصنيف أساسية.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٣
اكتشاف االختالفات بني النباتات واحليوانات.  
تصنيف الكائنات احلية إلى نباتات وحيوانات.  
حتديد، وتصنيف، وعّد، ومقارنة أعداد األشياء.  
استخدام األشياء املصنفة لتنفيذ وكتابة مسائل جمع بها أعداد حتى الرقم ٢٠  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
إتقان تعريف وكتابة بيئة املفردات األكادميية.  
قراءة األسئلة واإلجابة عنها مما يدور حول النصوص ذات املعلومات حول البيئات اخملتلفة.  
فهم كيف تساعد الصفات للحيوانات في بقائها في البيئات اخملتلفة.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:5 تعلَّ
مناقشة أهمية املاء.  
إبداء املالحظات حول املاء باستخدام احلواس اخلمس.  
حتديد خصائص الطمي باستخدام احلواس اخلمس.  
تعلُّم املعلومات حول مصادر املياه في مصر.  
يستنتج أهمية النباتات واحليوانات لإلنسان وكيفية العناية بها.  
التعبير عن فهم املسئولية جتاه البيئة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:6
تعلُّم االجتاهات األساسية وتطبيق قراءة اخلريطة.  
رسم عناصر توجد في بيئة املدرسة في كتاب التلميذ.  
ابتكار مسودة أولية خلريطة بيئة املدرسة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:7
كتابة الكلمات املتكررة بكثرة لتسمية الصور.  
كتابة جمل لوصف أماكن في البيئة باستخدام اخلصائص اجلغرافية.  
ابتكار مشروع امللصق النهائي للخريطة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٨
مشاركة امللصق مع الفصل.  
االستماع للمعلومات في ملصقات اجملموعات األخرى باحترام.  
مقارنة التشابهات واالختالفات  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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نظرة عامة الدرس األول

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة لتقدمي موضوع جديد وإثارة اهتمام التالميذ بالفصل.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
نبدأ في دراسة محور جديد بعنوان "العالم من حولي."

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس. كتابة كلمة "البيئة" على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: التنبؤ مبا قد يكون جزًءا من احملور اجلديد.

يقول املعلم ما يلي:
كل هذه كانت أفكاًرا جيدة.

في هذا احملور، سنتعلم املعلومات حول األشياء احمليطة، أيْـ ما نراه ونواجهه من كل ما يحيط بنا. كما 
ستعرف املعلومات حول األماكن اخملتلفة عن األماكن التي ننتمي إليها. سنتعلم املعلومات حول البيئات 

اخملتلفة أو األماكن التي يعيش فيها األفراد والنباتات واحليوانات. هل ميكن أن تقولوا الكلمة والتعريف مًعا 
جميًعا؟ "البيئة، ُتعد البيئة املكان الذي يعيش فيه اإلنسان والنباتات واحليوانات."

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار الكلمة والتعريف.

في نهاية هذا الفصل، سنقوم بابتكار ملصق بشأن كل في البيئة لدينا. ُيعد امللصق صورة كبيرة تعرض 
املعلومات.

ألننا نقضي جميًعا كل يوم مًعا "بالعيش" في املدرسة، فإن ملصق البيئة سيعرض املعلومات حول مالعب املدرسة.

٢. ملحوظة للمعلم: يقوم املعلم بتعزيز مفهوم تصنيف الكائنات احلية وغير احلية بقراءة قصة حول ولد 
في احلديقة حيث يرى العديد من الكائنات احلية وغير احلية. يقرأ التالميذ مع املعلم ويضعون دائرة حول 

األشياء التي يذكرها في الصفحة 69 بكتاب التلميذ.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير   

احلية.
اكتشاف أربع خصائص للكائنات احلية.  
مالحظة أن كل الكائنات احلية لها   

صغار.
 مالحظة دورات حياة اإلنسان   

والنباتات، ووصفها، واملقارنة بينها.
ر     تعلُّم أغنية تساعد على تذكُّ

خصائص الكائنات احلية.

حية،  
غير حية،  
الصغار،  
دورة احلياة،  
البيئة  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

أغنية "الكائنات احلية"ورق قالبأقالم حتديد قلم رصاصكتاب التلميذ

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
لبدء التعلُّم حول البيئة، نستخدم حاسة البصر. ماذا ترون في بيئة الفصل؟ رجاًء رفع اليد وذكر اسم شيء 

واحد أمام الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي عند طلب ذلك، وتسمية األشياء التي يرونها في الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: دعوة 5 إلى 6 تالميذ من رافعي األيدي لتحديد األشياء التي يرونها في البيئة املباشرة 
بالفصل. إذا كانت توجد أّي نباتات أو حيوانات في الفصل لم يذكرها التالميذ، ينبغي التأكد من اإلشارة 

إليها باإلضافة إلى ما الحظه التالميذ.

ملحوظة للمعلم: إذا لم توجد نافذة ميكن للتالميذ الرؤية عبرها بسهولة، ينبغي مطالبة التالميذ بإغالق العينني 
ر أو تخيُّل ما قد يرونه مبجرد اخلروج من باب املدرسة. وتذكُّ

يقول املعلم ما يلي:
لننظر اآلن إلى خارج النافذة. ما األشياء التي ترونها في البيئة خارج النوافذ؟ ارفعوا أيديكم وسأختار من بينكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي عند طلب ذلك، وتسمية األشياء التي يرونها خارج النافذة.

يقوم املعلم مبا يلي: دعوة 5 إلى 6 تالميذ من رافعي األيدي لتحديد األشياء التي يرونها في البيئة خارج 
الفصل. االستماع إلى األشياء التي تكون من الكائنات احلية وغير احلية مما يجيب به التالميذ.

3. يقول املعلم ما يلي:
تعّرفنا مؤخًرا على الكائنات احلية واألشياء غير احلية. بعض األشياء التي ذكرمتوها باخلارج بعض من 

الكائنات احلية واآلخر من األشياء غير احلية. قبل بدء مالحظة البيئة احمليطة عن قرٍب، لنراجع ما نعرفه عن 
الكائنات احلية وغير احلية في البيئة.
 افتحوا كتاب التلميذ على ص 69:

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا على الصفحة 69 في كتاب التلميذ:

 يقول املعلم ما يلي:
سأقرأ لكم القصة املوجودة أسفل الصفحة. انظروا بعناية على الصورة أثناء قراءتي. كما قمتم بتسمية 

األشياء التي ترونها في العالم احمليط، ستذكر القصة أسماء األشياء التي رأها الولد الصغير، كرمي.
يوجد كرمي في اخلارج في امللعب. ويرى الكثير من األشياء.

وأثناء قراءتي، أشيروا إلى الكلمات.
استمعوا إلى أسماء األشياء التي يراها كرمي. عندما تسمعون اسم شيء ترونه، ضعوا دائرة حول الشيء 

في الصورة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدم القلم الرصاص لوضع دائرة حول األشياء التي يراها كرمي.
كرمي في امللعب.

ويرى الكثير من األشياء.
يرى عصفوًرا.

4. يقوم املعلم مبا يلي: بناًء على قدرة تالميذ الفصل، قد يرغب املعلم في قراءة أسماء األشياء ووصفها 
عدة مرات. إشراك التالميذ في أسئلة االستيعاب للتأكيد على املتابعة.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا رأى كرمي أواًل؟ فليردد الكل اسم الشيء مًعا.

 يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة في آن واحد وقول "عصفوًرا."

يقول املعلم ما يلي: هل ميكنكم العثور على العصفور في الصفحة واإلشارة إليه؟

 يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى العصفور.

يقول املعلم ما يلي: رائع! اآلن، أمسكوا بالقلم الرصاص، وارسموا دائرة حول العصفور.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم دائرة حول العصفور في الصفحة.

يقول املعلم ما يلي: لنرى ماذا يرى كرمي بعد ذلك.

69

في امللعب
ضع دائرة حول األشياء التي يراها كرمي.

كرمي في امللعب.
ويرى الكثير من األشياء.

يرى عصفوًرا.
يرى صخرًة.
يرى شجرًة.

 ويرى ألعاًبا يلعب عليها.

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
يرى صخرة.

يقوم املعلم مبا يلي: التوقف املؤقَّت وتكرار عملية إرشاد التالميذ لإلشارة إلى الصخرة ثم وضع دائرة 
حولها. بعد ذلك، مواصلة القراءة حتى النهاية، مع مالحظة أن التالميذ ينبغي أن يستمعوا بعناية وأن يضعوا 

دائرة حول شيئًا آخرين دون مساعدة املعلم.

5. يقول املعلم ما يلي: لنقم بالعودة إلى القصة. سأقرأ القصة حتى النهاية. استمعوا بعناية للشيئًا 
اآلخرين اللذين رأهما كرمي، واعثروا عليهما في الصفحة، وضعوا عليهما دائرة أثناء قراءتي.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
يرى شجرًة.

ويرى ألعاًبا يلعب عليها.

يقوم التلميذ مبا يلي: وضع دائرة حول الصور املذكورة في القصة.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ بالوقت ليكملوا الصفحة في كتاب التلميذ. التجوال في جميع أنحاء 
الفصل لتقدمي التوجيه عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الوقت، ميكن قراءة القصة مرة أو مرتني إضافيتني. ميكن تشجيع التالميذعلى 
القراءة اجلماعية.

6. يقوم املعلم مبا يلي: وضع ورقة قالب في مقدمة الفصل، وعمل رسم بيانى ثنائي األعمدة دون عنونة 
األعمدة. في أحد جانبي الرسم البياني، كتابة كلمة عصفور وشجرة. في اجلانب اآلخر، كتابة كلمة صخرة. 
االمتناع عن تسمية جانبي الرسم البياني. في وقت الحق في الدرس، ُيطلب من التالميذ حتديد االختالفات.

يقول املعلم ما يلي:
لقد قرأنا للتو أن كرمي رأى عصفوًرا وشجرة وصخرة. لقد كتبت أسماء هذه األشياء في الرسم البياني. ما 

األشياء األخرى التي ميكن أن تروها في امللعب؟ انظروا إلى الصورة. ماذا ترون مما لم يره كرمي؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار. 
إضافة كائنات حية إلى جانب الرسم البياني الذي به العصفور والشجرة. إضافة أشياء غير حية في جانب 

الرسم البياني الذي به الصخرة، دون التعليق على سبب إضافة األشياء في جانب أو آخر.

 يقوم التالميذ مبا يلي: شاركوا ما ترون في الصورة.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا قائمة جيدة مبا نراه! واآلن، لنقرأ الرسم البياني مًعا. كرروا بعدي للتدريب على نطق كل كلمة.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة أثناء قراءة الرسم البياني.

 يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة )أو تكرار( الكلمات بالرسم البياني.

7. يقول املعلم ما يلي:
أثناء تقدمي اإلجابات، كتبت كل شيء في جانب واحد من الرسم البياني. انظروا إلى عناصر القائمة مرة 

أخرى. ماذا تظنون أنه الفرق بني اجلانبني؟ شاركوا أفكاركم مع زميلكم اجملاور.

 يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم مع زميلهم املجاور.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم عصّي األسماء الختيار من بضعة تالميذ ملشاركة األفكار مع كل الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال. ليس من الضروري 
للتالميذ حتديد أن بعض األشياء كائنات حية وبعضها أشياء غير حية بشكل صحيح. من األهمية للتالميذ 

ممارسة التفكير الناقد ووضع فئات ووصف العالقات. تدوين كل اإلجابات. يتابع التالميذ الحًقا في الدرس 
ملعرفة ما إذا كانت أفكارهم صحيحة.
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يقول املعلم ما يلي: لديكم بعض األفكار املذهلة! لنقرأ بعض اجلمل لتساعدنا على اكتشاف املزيد 
حول كيفية اختالف األشياء التي نراها في احلديقة.

٨. ملحوظة للمعلم: يقود املعلم التالميذ أثناء غناء أغنية "الكائنات احلية". ميكن استخدام أّي نغمة مألوفة 
دون قيود لغناء الكلمات، فنغمة أغنية "ذهب الليل طلع الفجر" مالئمة للغاية إذا كان التالميذ يعرفونها. تساعد 

املعلومات الواردة في األغنية التالميذ على تصنيف االختالفات بني الكائنات احلية وغير احلية في فئات.
يقول املعلم ما يلي:

هذا النص اسمه "الكائنات احلية".
توجد كلمات هذا النص مطبوعة في الصفحة 7٠ بكتاب التلميذ.

على رأس هذه الصفحة العنوان "الكائنات احلية".
انتقلوا إلى الصفحة لتتابعوا كلمات النص في كتاب التلميذ أثناء التعلُّم.

 يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة 7٠ في كتاب التلميذ.

ملحوظة للمعلم: إذا أمكنك عرض كلمات النص "الكائنات احلية" على السبورة واإلشارة إلى كل كلمة أثناء 
القراءة. وإذا لم ميكنك، فأمسك بكتاب التلميذ وانتقل باإلصبع عبر كل سطر أثناء القراءة.

يقول املعلم ما يلي:
سأشير إلى كل كلمة أثناء القراءة. استمعوا إلى كلمات السطر األول.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة أثناء قراءة النص.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى النص املقروء ومتابعة الكلمات في كتاب التلميذ أثناء قراءة املعلم.

9. يقوم املعلم مبا يلي: إشراك التالميذ في مناقشة بشأن التحقق من الفهم.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمتم حول الكائنات احلية في السطر األول؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.

 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة بقول "الكائنات احلية تنمو وتتغير".

يقول املعلم ما يلي:
ماذا يعني أن الكائنات احلية تنمو وتتغّير؟ هل ميكن ألحد منكم التفكير في مثال على كائن حي ينمو يتغّير؟ 

فكروا فيما تعلمناه حول دورات احلياة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة. قد تتضمن األفكار من احملور األخير تغير النبات من بذرة 
إلى برعم ثم زهرة، أو منو اإلنسان من رضيع إلى طفل إلى مراهق ثم كبير. ميكن أن يعطي التالميذ مثااًل 

أيًضا حول احليوانات األليفة أو غيرها من الكائنات احلية من جتاربهم اخلاصة بشأن النمو والتغيير.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ممن رفعوا أيدهم لإلجابة.

ملحوظة للمعلم: إذا لم يفكر التالميذ في مراحل منو النبات واإلنسان التي درسوها في احملور األخير، ميكن 
تذكيرهم بهذه الدورات كأمثلة على منو تغّير الكائنات احلية.

10. يقوم املعلم مبا يلي: تكرار قراءة السطر األول وبدء تقدمي أمثلة مادية للتميز بني الكائنات احلية وغير احلية.

يقول املعلم ما يلي:
هذه أمثلة جيدة. يقول النص "األشياء غير احلية ليست......." فكروا في املقعد التي أمامكم أو الكتب على 

الرف. هذه األشياء ال تنمو وال تتغّير تلقائًيا مثل الكائنات احلية. هذه طريقة من طرق االختالف بني الكائنات 
احلية واألشياء غير احلية. تذكروا أننا أخيًرا تعلمنا أن الكائنات احلية لديها الصغار. واألشياء غير احلية 

ليس لديها صغار. هذه طريقة أخرى لبيان الفرق. لنقم بقراءة السطر األول في النص مرة أخرى، مًعا هذه 
املرة، ثم سأقراء السطر الثاني لنتعلم فرًقا آخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة السطر األول مع املعلم. االستماع إلى النص واإلشارة إلى الكلمات 
في كتاب التلميذ أثناء قراءة املعلم للسطر الثاني.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة أثناء قراءة النص.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمتم حول الكائنات احلية في السطر الثاني؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.
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"الكائنات احلّية"
استمع إلى معلمك:

الكائنات احلية
كل الكائنات احلّية تنمو وتتغير، تنمو وتتغير، تنمو وتتغير

كل الكائنات احلّية تنمو وتتغير
األشياء غير احلية ال تنمو وال تتغير.

الكائنات احلّية حتتاج إلى الغذاء واملاء، الغذاء واملاء، 
الغذاء  واملاء

الكائنات احلّية حتتاج إلى الغذاء واملاء
األشياء غير احلية ال تأكل وال تشرب.

الكائنات احلّية حتتاج إلى الهواء للتنفس، الهواء لتتنفس، 
الهواء لتتنفس

الكائنات احلّية حتتاج إلى الهواء لتتنفس
األشياء غير احلية ال تتنفس.

الكائنات احلّية تتحرك مبفردها، مبفردها، 
مبفردها

الكائنات احلّية تتحرك مبفردها
األشياء غير احلية ال تتحرك مبفردها.
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 يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة بقول "الكائنات احلية حتتاج إلى الطعام واملاء".

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكن ألحد منكم التفكير في مثال على كائن حي يحتاج إلى الطعام واملاء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة. قد يذكر التالميذ مثااًل على أنفسهم أو حيوان أليف 
يقومون برعايته أو النباتات.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ باإلجابة ثم تقدمي بعض األمثلة األخرى لم يذكرها التالميذ مثل 
شخص يسقي النباتات املنزلية أو النباتات في احلديقة أو العصافير التي تشرب من حوض 

للعصافير أو ِبركة.

يقول املعلم ما يلي:
هذه أمثلة إضافية جيدة! فكروا في األحذية في أقدامكم واملالبس التي تضعونها. هذه أشياء غير حية. هل 

نقوم بإطعامها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بقول "ال" في آن واحد. )ينبغي السماح بوقت قصير لضحك 
التالميذ إذا ظنوا أن هذا أمر فكاهي(.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح، األشياء غير احلية ال حتتاج إلى الطعام. نستخدم املاء عند غسل املالبس، ولكن املالبس ال 

حتتاج إلى املاء لتكون مالبس. إننا نتعلم الكثير حول الكائنات احلية! لنقم بقراءة أول بيتني مًعا، ثم سأقرأ 
السطرين األخيرين أثناء متابعتكم للكلمات.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة السطرين األولني مع املعلم. االستماع إلى النص واإلشارة إلى 
الكلمات في كتاب التلميذ أثناء قراءة املعلم السطرين األخيرين.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمتم حول الكائنات احلية في السطرين األخيرين؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أنكم تعرفون.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة بقول "الكائنات احلية حتتاج إلى الهواء للتنفس 
والتحرك تلقائًيا".

يقول املعلم ما يلي:
ما األمثلة على الكائنات احلية التي تتنفس الهواء وتتحرك تلقائًيا؟ ارفعوا أيديكم وحتى ميكن أن أختار من 

بينكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة بذكر أمثلة مثل احليوانات واإلنسان حيث يتنفسون 
ويتحركون.

ملحوظة للمعلم: ليس من الضروري هنا شرح كل الفروق بني الصفتني األخيرتني، ولكن إذا سأل التالميذ عن 
األمثلة الصعبة مثل "كيف يتنفس السمك الهواء"، أو "األشجار ال تتحرك تلقائًيا"، ميكن تقدمي شرح بسيط 

مثل قول: "يوجد بعض الهواء في املاء بالفعل وأجسام السمك ميكن أن تتنفس الهواء من املاء"، أو "ال تتحرك 
األشجار مثل اإلنسان، ولكن بنمو اجلذور أسفل األرض للعثور على املاء والنمو في اجتاه الشمس."

11. يقوم املعلم مبا يلي: قراءة مرة أخيرة، وتشجيع التالميذ على التحرك ملساعدتهم على تذكر املعاني 
حلقيقة احلي وغير احلي.

يقول املعلم ما يلي:
بعد أن قرأنا النص بأكمله، لنقم بقراءته مرة أخرى كله. ولكن أواًل، لنفكر في بعض احلركات التي ميكن 

أداؤها أثناء قراءة النص . ما احلركة البسيطة التي ميكن أن نفعلها كلنا مًعا عند قراءة "تنمو وتتغّير" في 
السطر األول؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ يقترح احلركة. بعد ذلك، تكرار كل عبارة مكررة بالسطر.

ملحوظة للمعلم: إذا اقترح التالميذ حركات معقدة أو صعبة، ميكن اقتراح حركات بسيطة دون قيود قبل 
التكرار لكل تالميذ الفصل. إذا كانت لدى التالميذ صعوبة في اقتراح احلركات، ميكن للمعلم اقتراح حركة 

جلوس القرفصاء والنهوض لألعلى لعبارة "تنمو تتغّير"، وتقليد تناول الطعام والشراب لعبارة "الطعام واملاء"، 
وأخذ نفس عميق لعبارة "الهواء للتنفس"، واالهتزاز لعبارة "احلركة تلقائًيا."
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يقول املعلم ما يلي:
لنقم بالوقوف وقراءة النص مًعا. أثناء القراءة، سنضيف حركاتنا لتمثيل النص.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة النص مع التالميذ وإضافة احلركات لتمثيل النص. الغناء عدة مرات، إذا سمح الوقت.

 يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة النص مع احلركات.

ملحوظة للمعلم: اطلب من النالميذ اخنيار أعنية عن الكائنات احلية واألشياء غير احلية يفضلونها ثم غنها 
معهم، وكرر األغنية مع التالميذ إذا احتاج األمر لذلك

١٢. يستخدم التالميذ اخملطط في الصفحة 7١ من كتاب التلميذ لتحديد ما إذا كان كل شيء في مشهد 
امللعب من الكائنات احلية أم األشياء غير احلية. إذا استطاعوا اإلجابة بـ "نعم" على كل سؤال، يكون الشيء 

من الكائنات احلية وينبغي أن يجيبوا بـ "نعم" في املربع األخير.

ملحوظة للمعلم: إذا تعذر على التالميذ قراءة األسئلة دون مساعدة، ميكن عرض نسخة كبير من اخملطط وإكمال األمر مع 
الفصل إجماالً. ميكن للتالميذ الذين لديهم صعوبة في كتابة كلمة "نعم" وضع عالمة اختيار لكلمة "نعم" وعالمة "×" لكلمة "ال".

يقول املعلم ما يلي:
تقدم األغنية املعلومات حول الكائنات احلية.

الكائنات احلية تنمو وتتغّير وحتتاج إلى الطعام واملاء والهواء للتنفس وتتحرك تلقائًيا.
لنَر ما إذا كانت األشياء الواردة في القصة التي قرأناها من الكائنات احلية أم ال.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 7١:
ستقومون بإكمال اخملطط لتحديد ما إذا كان الشيء من الكائنات احلية أم غير احلية. تسأل األعمدة األربعة 
األولى حول ما تعلمناه في األغنية. ويطلب العمود األخير حتديد ما يلي: هل الشيء من الكائنات احلية أم ال؟ 
إذا اخترمت "نعم" لكل األعمدة األربعة األولى، فاإلجابة "نعم" إنه من الكائنات احلية. قوموا باإلشارة إلى كل 

عمود أثناء قراءتي للمذكور فيه.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع كتاب التلميذ وفتحه على صفحة 7١. إذا أمكن، عرض نسخة كبيرة من اخملطط 
ليراه كل التالميذ. اإلشارة إلى كل عمود أثناء قراءة املذكور فيه. إذا تعذر عرض اخملطط بالكامل، ميكن كتابة 

اخملطط لصف العصفور في مكان مرئي. كتابة "نعم" و"ال" في مكان مرئي حتى ميكن للتالميذ نسخ الكلمات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتب "نعم" أو "ال" في كل مربع.
هل ينمو ويتغّير؟

هل يحتاج إلى الغذء واملاء؟
هل يحتاج إلى الهواء؟

هل يتحرك مبفرده؟
هل هو كائن حي؟

يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا منارس أحد التدريبات مًعا.

الشيء األول عصفور.
سأقرأ كل سؤال بصوت مرتفع.

ارفعوا إصبع اإلبهام لألعلى إذا كانت اإلجابة "نعم".
ارفعوا إصبع اإلبهام مع االجتاه لألسفل إذا كانت اإلجابة "ال".

هل ينمو ويتغّير العصفور؟
هل يحتاج العصفور إلى الطعام واملاء؟

كيف تعرفون ذلك؟

يقوم املعلم مبا يلي: بعد كل سؤال، منح الوقت للتالميذ لرفع وخفض إصبع اإلبهام. بعد ذلك، مطالبة ١ أو 
٢ من التالميذ بتبرير اإلجابة حول كيفية معرفتهم حلاجة العصافير للطعام واملاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقدم التالميذ الذين اختارهم املعلم لدليل على رفع اإلصبع لألعلى أو األسفل. 
إذا كان التلميذ على غير الصواب، يطرح املعلم األسئلة مثل "ماذا عن..." أو "ماذا تعتقد أنه ممكن أن 

يحدث إذا..." لتوجيه التالميذ إلى اإلجابة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي:
لنقم بإكمال العمودين األخيرين حول العصفور.

هل يحتاج العصفور إلى الهواء؟
هل يتحرك العصفور تلقائًيا؟

كيف نصف حركة العصفور على األرض؟ وفي الهواء؟
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هل هذا الكائن حّي؟
اكتب "نعم" أو "ال" في كل مربع. 
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يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ١ أو ٢ من التالميذ بوصف كيفية حركة العصافير.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقدم التالميذ الذين اختارهم املعلم لدليل حول معرفتهم بكيفية حركة 
العصافير تلقائًيا بوصف كيفية حركة العصافير.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد كل سؤال، منح الوقت للتالميذ لرفع وخفض إصبع اإلبهام. تصحيح املفاهيم الغير 
صحيحة فور حدوثها. في هذا املثال، بيان كيفية كتابة "نعم" في كل مربع حول العصفور.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن كل سؤال مع رفع أو خفض إصبع اإلبهام.

 يقول املعلم ما يلي:
كتبتم "نعم" لكل سؤال.

هذا يعني أن العصفور كائن حي.
اكتبوا كلمة "نعم" في كل مربع في صف العصفور.

بعد ذلك، أكملوا باقي اخملطط بالتعاون مع الزميل اجملاور لإلجابة عن الصفوف حول الصخرة والشجرة والزحلوقة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة كلمة "نعم" في كل مربع في صف العصفور. بعد ذلك، يناقش 
التالميذ كل صف مع الزميل اجملاور ويكملون اخملطط بكتابة "نعم" أو "ال" في املربعات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي الدعم عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: عند االنتهاء، تعاونوا مع زميل مجاور آخر ملقارنة اإلجابات. هل تتفقان على إجابة كل 
املربعات؟ إذا لم تتفق اإلجابة، حتدثا حول اإلجابة التي اخترمتاها، وانظرا ما إذا كان ميكن أن تتفقا على 

اإلجابة. ميكن إجراء أّي تغييرات مطلوبة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابات مع زميل مجاور آخر وتبرير اإلجابات إذا كانت 
مختلفة. حتديد اإلجابة النهائية وإجراء التغييرات الالزمة.

يقوم املعلم مبا يلي: عندما ينتهي الزمالء اجملاورون من التحقق من عمل كل زميل، إذا سمح الوقت، االنتقال عبر 
كل صف واإلجابة عن األسئلة مًعا إجماالً. سؤال التالميذ "كيف عرفتم؟" للحصول على بعض اإلجابات.

١٣. يحلل التالميذ القالب لديهم لتحديد ما ينبغي أن يكون عنوان لكل جانب من جانبي اخملطط ثنائي 
األعمدة للفصل.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، بعد إنهاء اخملطط، لنقم بالعودة إلى اخملطط ثنائي األعمدة.

مبا ميكن تسمية القائمة حول العصفور والشجرة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدم عصّي األسماء الختيار التالميذ لإلجابة عن السؤال. إذا لزم األمر، ميكن 
توجيه التالميذ لتسمية القائمة بشيء مياثل كلمة "حي".

14. يقول املعلم ما يلي:
مبا ميكن تسمية القائمة حول الصخرة والزحلوقة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدم عصّي األسماء الختيار التالميذ لإلجابة عن السؤال. إذا لزم األمر، ميكن 
توجيه التالميذ لتسمية القائمة بشيء مياثل كلمة "غير حي".

15. اخلتام: يستخدم املعلم فقرة اخلتام كل يوم إلنهاء اليوم . يستخدم هذا القسم جلعل التالميذ 
يراجعون أنشطة اليوم أو حثهم على التفكير فيما يكون موضوع درس الغد.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم، تعّرفنا على الكائنات احلية واألشياء غير احلية. أخبروا زمالئكم املجاورين بكائن حي واحد وكائن واحد غير حي.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة دقيقة للتالميذ ليشارك فيها كل منهم املعلومة مع الزميل املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة الزميل اجملاور بذكر كائن واحد حي وكائن واحد غير حي.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الكثير اليوم! سنقوم بالتصنيف والتعلُّم املزيد حول الكائنات احلية وغير احلية في الدرس التالي.
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خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
تصنيف الكائنات احلية واألشياء غير احلية  
 تصنيف األشياء باستخدام   

اخلصائص العامة األخرى.
ابتكار مجموعة تصنيف أصلي.  

التصنيف،  
حية،  
غير حية  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استعن بهذه املقدمة إلشراك التالميذ ومراجعة املعلومات املسبقة و/أو تذكيرهم بدرس اليوم السابق.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
أمس، تعلمنا معلومات جديدة باسم "الكائنات احلية." لنراجعها مرة أخرى!

ال تنسوا احلركات!

يقوم املعلم مبا يلي: عرض نص "الكائنات احلية" أو إرشاد التالميذ لفتح كتاب التلميذ إذا تعذر اعرض النص.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد نص "الكائنات احلية" مع املعلم وأداء احلركات.

2. يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتاب التلميذ عليهم وأقالم تلوين زرقاء وخضراء. إذا لم تتوفر أقالم التلوين 
الزرقاء واخلضراء الكافية، ميكن للتالميذ تشارك األقالم أو اختيار املعلم لونني إضافيني. التأكد من ارشاد 

التالميذ انه ينبغي استخدام لون واحد لكل صورة للكائنات احلية ولون آخر لألشياء غير احلية.

يقول املعلم ما يلي:
تساعدنا أغنية "الكائنات احلية" على تذكر االختالف بني الكائنات احلية واألشياء غير احلية.

اليوم، سنقوم بتصنيف بعض الصور.
التصنيف يعني وضع األشياء في مجموعات.

بعض الصور للكائنات احلية وبعضها لألشياء غير احلية.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة 7٢:

 يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 7٢:

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
اإلرشادات: انظروا إلى كل صورة في األسفل. هل تعرض كائًنا حًيا أم شيء غير حي؟ قوموا 

بتلوين الكائنات احلية باللون األخضر. قوموا بتلوين األشياء غير احلية باللون األزرق.

3. يقوم املعلم مبا يلي: بيان كيفية إكمال النشاط.

نظرة عامة الدرس الثاني

صمغمقص قلم رصاصكتاب التلميذ
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الكائنات احلية واألشياء غير احلية
ن صور الكائنات احلية باللون األخضر. لوِّن صور األشياء غير احلية باللون  لوِّ

األزرق.  

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا منارس أحد التدريبات مًعا. لنستخدم ما تعلمناه حول الكائنات احلية أمس.

الصورة األولى لسيارة.
هل تنمو وتتغّير السيارة؟ ال.

هل حتتاج السيارة إلى الطعام واملاء؟ ال.
هل حتتاج السيارة إلى الهواء؟ ال.

هل تتحرك السيارة تلقائًيا؟ ال.
هذا يعني أن السيارة يجب أن تكون من األشياء غير احلية.

قوموا بتلوين صورة السيارة باللون األزرق.

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بتلوين صورة السيارة باللون األزرق.

يقول املعلم ما يلي: تعاونوا مع الزميل املجاور لتنفيذ نفس اإلجراءات لباقي عناصر الصف األول. عند 
االنتهاء، ضعوا أقالم التلوين ألعرف أنكم مستعدون.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل اجملاور لتحديد ما إذا كانت الصور الثالث التالية 
لكائنات حية أم أشياء غير حية، ثم تلوين الصور باللون األخضر للكائن احلي واألزرق لغير احلي.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي التوجيه عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: دعونا نراجع الصف األول.
ارفعوا أيديكم إذا قمتم بتلوين البطة باللون األخضر.

ارفعوا أيديكم إذا قمتم بتلوين الشجرة باللون األخضر.
ارفعوا أيديكم إذا قمتم بتلوين الكرة باللون األزرق.

يقوم املعلم مبا يلي: بعد كل طلب، التجوال في الفصل ملعرفة عدد التالميذ الذين وصلوا لإلجابة الصحيحة. 
مطالبة ١ أو ٢ من التالميذ ممن رفعوا أيديهم لسؤالهم "كيف عرفتم أن البطة، الشجرة( من الكائنات احلية )أو 

أشياء غير حية في حالة الكرة(؟"

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي بعد كل طلب لعرض اللون الذي استخدموه. تبرير اإلجابات عند مطالبتهم بذلك.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، بعد إكمال الصف األول، انتقلوا مباشرة إلى باقي الصفحة وأكملوها دون 
مساعدة. تذكروا استخدام اللون األخضر للكائنات احلية واألزرق لألشياء غير احلية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التفكير في كل صورة متبقية، وحتديد ما إذا كان الشيء يعرض صورة 
كائن حي أم أشياء غير احلية، وتلوين الصورة وفق الرموز اللونية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي التوجيه عند الضرورة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام إجابات كتاب التلميذ كوسيلة لتعزيز العّد واملقارنة للكميات.

يقول املعلم ما يلي:
قمتم بتصنيف الصور إلى كائنات حية وغير حية. لنقم بعّدها. كم عدد الكائنات احلية؟ قوموا بعّدها، 

وسأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد الكائنات احلية.

 يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي:
يوجد سبعة كائنات حية. كم عدد األشياء غير احلية؟ قوموا بعّدها، وسأستخدم عصّي األسماء الختيار أحدكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد األشياء غير احلية.

 يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي:
يوجد خمسة أشياء غير حية. ما اجملموعة التي تضم أكبر عدد؟ كيف تعرفون ذلك؟
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي:
يوجد املزيد من الكائنات احلية.

ما الرقم اإلجمالي للكائنات احلية واألشياءغير احلية؟
لنقم بالعّد.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد إجمالي عدد األشياء.

يقوم املعلم مبا يلي: عّد األشياء بصوت مرتفع مع التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
يوجد اثنا عشر شيًئا إجمااًل.

5. يقوم التالميذ بالتدريب على تصنيف األشياء بناًء على اخلصائص. سيكتبون أسماء األشياء في مجموعات 
في الصفحة 7٣ بكتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ باالنتقال إلى الصفحة 7٣ في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لقد أنهيتم تصنيف اثني عشر شيًئا إلى مجموعة للكائنات احلية ومجموعة للكائنات غير احلية بتلوينها بألوان 

مختلفة. ميكن تصنيف األشياء بالكثير من الطرق اخملتلفة. لنواصل التدرب. انتقلوا إلى الصفحة 7٣ في 
كتاب التلميذ.

عنوانها في األعلى "ابتكار اجملموعات".

 يقوم التالميذ مبا يلي: انتقال التالميذ إلى الصفحة 7٣ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: قم بتصنيف األشياء في األسفل في مجموعات. اكتب كل كلمة في املربع 
الصحيح.

يقول املعلم ما يلي:
ما األشياء التي ترونها في هذه الصفحة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بتسمية بعض األشياء التي ترونها في الصفحة.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم بتصنيف هذه األشياء في مجموعات مختلفة. اجملموعة األولى مجموعة "األشياء التي ميكن اللعب 

بها". قوموا بالنظر إلى األشياء. أيٌّ من هذه األشياء ميكن اللعب به؟ هل ميكن أن يرفع تلميذ يده ويخبرنا 
بالشيء الذي ميكن اللعب به؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ واحد ليختار شيًئا كمثال.

يقول املعلم ما يلي:
قول نعم، ُيعد ______ )إجابة التلميذ( مثااًل جيًدا للشيء الذي ميكن اللعب به. اآلن، يقوم املعلم 

باإلشارة إلى الكلمة في أسفل صورة ______ )إجابة التلميذ(. نسخ الكلمة في املربع األول، والذي 
يحمل العنوان "األشياء التي ميكن اللعب بها."

يقوم التالميذ مبا يلي: نسخ الكلمات أسفل الصورة احملددة في السطر األول باجملموعة 
الصحيحة.

ملحوظة للمعلم: إذا تعذر على التالميذ حتى اآلن نسخ الكلمات باتساق، ينبغي مطالبتهم برسم خطوط من 
الصور إلى اجملموعات التي تنتمي إليها.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، قوموا بالنظر إلى األشياء املتبقية. ما األشياء األخرى التي ميكن اللعب بها؟ 
ارسموا دائرة حولها. بعد ذلك، انظروا إلى الكلمات أسفل الصور وانسخوا تلك الكلمات في القائمة أسفل 

العنوان "األشياء التي ميكن اللعب بها."

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد األشياء التي ميكن اللعب بها. كتابة أسماء األشياء على األسطر 
وشطب الصور املستخدمة.
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تكوين مجموعات
صنِّف األشياء املوجودة باألسفل في مجموعات. اكتب كل كلمة في املربع الصحيح.
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يقوم املعلم مبا يلي: باستخدام عصّي األسماء، اختيار ٣-4 تالميذ لذكر أمثلة على ما كتبوه في املربع. 
السير املعلم حول الفصل ليتأكد من أن التالميذ يكتبون بشكل صحيح اسم الشيء في املربع.

ملحوظة للمعلم: إذا استطاع التالميذ تبرير اإلجابة، ينبغي السماح لهم بإضافة الشيء في اجملموعة. على 
سبيل املثال، ميكن أن تكون السيارة لعبة ميكن اللعب بها ولو كانت أيًضا شيًئا يصدر أصواًتا. ميكن 

استخدام الصور في مجموعات مختلفة.

6. يقوم املعلم مبا يلي: هذا النشاط مصمم لتعزيز التفكير الناقد. تذكير التالميذ بأنه قد ال يكون لكل تلميذ 
اإلجابة املتشابهة، وأنه من األهمية أن يكون لديهم سبب أو تبرير للتفكير.

يقول املعلم ما يلي: أثناء السير في أرجاء الفصل والنظر في أعمالكم، الحظت أن بعضكم لديه إجابات 
مختلفة. وهذا يعني أن لديكم تفكيًرا مختلًفا وهذا مهم! تختارون األشياء باستخدام عقولكم وكل منكم فريد 

في اختياره. عندما تشاركون الزمالء اجملاورين أو عند اإلخبار باإلجابة، رجاًء التأكد من ذكر السبب وشرح 
االختيارات.

اجملموعة التالية بعنوان "األشياء التي تصدر أصواًتا". قوموا بالنظر إلى األشياء. أيٌّ من هذه األشياء يصدر 
أصواًتا؟ اكتبوا الكلمات أسفل االختيارات في املربع اجملاور ثم ارسموا خًطا عبر الصور.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد األشياء التي تصدر أصواًتا. كتابة اسم األشياء في املربع.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ إلى 4 تالميذ باإلجابة باختيارهم بعصّي األسماء، ومطالبتهم بذكر األسباب 
الختيار كل شيء. السير املعلم حول الفصل ليتأكد من أن التالميذ يكتبون بشكل صحيح اسم الشيء في 

املربع.

يقول املعلم ما يلي:
جاء دوركم اآلن لقوموا بابتكار مجموعة. قوموا بالنظر إلى األشياء. ما اجملموعة األخرى التي ميكن أن 
تنتمي إليها بعض األشياء؟ اكتبوا أو ارسموا صورة لتسمية اجملموعة في أعلى املربع. بعد ذلك، اكتبوا 

األشياء التي تنتمي إليها.

يقوم التالميذ مبا يلي: ابتكار مجموعة جديدة. كتابة أو رسم صورة لتسمية اجملموعة ثم كتابة 
الكلمات لألشياء املالئمة في املربع.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي التوجيه عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
شاركوا اجملموعات التي أنشأمتوها مع زميلكم املجاور. أخبروا الزمالء املجاورين باسم اجملموعة وما 

وضعتموه فيها.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اجملموعة التي قاموا بإنشائها مع الزمالء اجملاورين.

 يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملشاركة الزميل املجاور.

7. اخلتام: يستخدم املعلم فقرة اخلتام كل يوم إلنهاء اليوم . يستخدم هذا القسم جلعل التالميذ 
يراجعون أنشطة اليوم أو حثهم على التفكير فيما يكون موضوع درس الغد.

ملحوظة للمعلم: الدرس التالي يتضمن نزهة باخلارج. إذا كان الطقس أو ظروف أخرى متنعك من أخذ 
التالميذ إلى اخلارج ، فيمكنك السماح للتالميذ بالبحث عن النافذة أو مشاهدة مقطع فيديو يصور البيئة 

احمللية في الهواء الطلق. قم بتعديل التعليمات التي تتبع لليوم الثالث وفًقا لذلك.
يقول املعلم ما يلي:

اليوم قمنا بتصنيف األشياء في فئات للكائنات احلية وغير احلية. كما تعلمنا أيًضا أنه يوجد الكثير من 
الطرق لتصنيف قائمة األشياء.

كما قمتم بابتكار مجموعتكم اخلاصة ذات التصنيف!
أثناء الدرس التالي، سنقوم بجولة في اخلارج ملالحظة ما نراه. في رأيكم، ماذا تعني املالحظة؟

أخبروا زميلكم املجاور مبعناها في رأيكم.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة دقيقة للتالميذ ليشارك فيها كل منهم املعلومة مع الزميل املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: شاركوا ذلك مع زميلكم املجاور.
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1. مقدمة: اليوم، يقوم التالميذ بتطبيق املهارات التي تعلموها في اليوم األول والثاني ملعرفة األشياء 
احمليطة وفحص طبيعتها. يستخدم التالميذ الصفحة 74 في كتاب التلميذ لتسجيل املالحظات ملا 

يوجد في بيئة املدرسة.

يقوم املعلم مبا يلي: توزيع كتب التالميذ واألقالم الرصاص.

يقول املعلم ما يلي:
لقد بذلنا جهًدا الكتشاف االختالفات بني الكائنات احلية واألشياء غير احلية وتعلُّم كيفية تصنيف األشياء في 

مجموعات مختلفة. َمن يتذكر مجموعة استخدمناها أمس؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة إما عن "األشياء التي ميكن اللعب بها" أو "األشياء 
التي تصدر أصواًتا."

يقول املعلم ما يلي:
ف على العالم من حولنا. اليوم، سنتحدث اليوم سنتجّول في  لقد كنا نتعلم كل هذه األمور وبذلك ميكن التعرُّ

اخلارج.
سنقوم باملالحظة. واملالحظة تعني املراقبة عن قرب. رددوا ورائي: املالحظة. [يقوم التالميذ بالترديد]. 

واملالحظة تعني املراقبة عن قرب. [يقوم التالميذ بالترديد].
أثناء الوجود في اخلارج، سنقوم مبالحظة األشياء املوجودة احمليطة بنا.

سنقوم برسم وتسمية ما نراه عند املالحظة، أو النظر عن قرب، ملا يوجد في البيئة.
انتقلوا إلى الصفحة 74 في كتاب التلميذ. حتمل عنوان "نزهة فى اخلارج".

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا على الصفحة 74 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اإلرشادات:فى كل مربع ارسم شيًئا واحًدا الحظته وأنت تتنزه، اكتب اسمه.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
اكتشاف االختالفات بني النباتات   

واحليوانات.
تصنيف الكائنات احلية إلى نباتات   

وحيوانات.
 حتديد، وتصنيف، وعّد، ومقارنة   

أعداد األشياء.
 استخدام األشياء املصنفة لتنفيذ   

وكتابة مسائل جمع بها أعداد حتى 
الرقم ٢٠.

املالحظة،  
النباتات،  
 احليوانات  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

عدسات مكبرة  قلم رصاصكتاب التلميذ
)اختيارية(

أقالم تلوين

نظرة عامة الدرس الثالث
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نزهة فى اخلارج
فى كل مربع ارسم شيًئا واحًدا الحظته وأنت تتنزه، اكتب اسمه.

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
لنقم بعّد املربعات مًعا في آن واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: عّد املربعات.

يقوم التالميذ مبا يلي: عّد املربعات بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي:
توجد ستة مربعات. هذا يعني أننا سنرسم ونسمي ستة أشياء مما نالحظه في اخلارج. استخدموا القلم 

الرصاص لرسم األشياء اآلن، بعد ذلك، ستقوموا بتلوينها الحًقا.

2. يقوم املعلم مبا يلي: اصطحاب التالميذ إلى مكان آمن في اخلارج. اختيار مكان يقدم للتالميذ مجموعة 
متنوعة من اخليارات )الكائنات احلية وغير احلية( لرسمها وتسميتها. إذا أمكن، تزويد التالميذ بالعدسات 

املكبرة الصغيرة.

ملحوظة للمعلم: قبل انتقال التالميذ إلى اخلارج، ينبغي وضع القواعد األساسية. ستختلف هذه وفق 
احتياجات الفصل واملنطقة التي يالحظون األشياء فيها. على سبيل املثال، ميكن العثور على احلشرات 
الصغيرة أسفل الصخور. إذا لم يكن مسموًحا للتالميذ إزعاج البيئة بأّي طريقة، ينبغي إخبارهم بذلك. 

وكذلك، إذا كان الطقس أو املوقف ال يسمح للتالميذ باخلروج، ميكن للتالميذ إكمال النشاط داخل الفصل 
باملالحظة عبر النوافذ. تعديل اللغة املستخدمة لإلشارة إلى اخلارج.

يقول املعلم ما يلي:
نقوم مبالحظة األشياء في البيئة احمليطة في اخلارج.

تذكروا، املالحظة تعني املراقبة عن قرب.
اعثروا على شيء يثير االهتمام وانظروا إليه عن قرب.

أظهروا االحترام بترك املنطقة كما وجدمتوها متاًما.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم وتسمية ستة أشياء مما يالحظونه في اخلارج.

3. يقوم املعلم مبا يلي: العودة إلى الفصل مع التالميذ. تسليم أقالم التلوين للتالميذ. إتاحة الوقت للتالميذ 
إلضافة اللون إلى الرسومات. استخدام هذا الوقت ملساعدة التالميذ على تسمية الرسومات.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، بعد رسم األشياء الستة التي الحظتموها في اخلارج، لنتعاون على تسمية وتلوين األشياء. استخدموا 

أقالم التلوين إلضافة اللون إلى الرسومات. إذا كنتم تعلمون كيفية كتابة الكلمة، فقوموا بتسمية الشيء 
مثل الصور التي قمنا بتصنيفها أمس. سأجتّول في الفصل للمساعدة في حالة عدم معرفتكم لكيفية كتابة 

الكلمات بعُد.

 يقوم التالميذ مبا يلي: تسمية وتلوين الرسومات لألشياء التي متت مالحظتها.

4. يقول املعلم ما يلي:
عند االنتهاء، أخبروا الزمالء املجاورين باألشياء الستة التي الحظتموها. هل الحظتم أشياء متشابهة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األشياء الستة التي الحظوها مع الزمالء املجاورين.

 يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملشاركة الزميل املجاور.

5. يقوم التالميذ اآلن بتصنيف األشياء. ابتكار رسم بياني ثنائي األعمدة على السبورة بالعنوانني "حي" 
و"غير حي". يقوم التالميذ بتقسيم األشياء في فئات بصفحة الرسم البياني ثنائي األعمدة املتشابهة في 

الصفحة 75 بكتاب التلميذ. ميكن للتالميذ كتابة أسماء األشياء أو رسم صور بسيطة في كل عمود بالرسم 
البياني.

يقول املعلم ما يلي:
أنا على ثقة أن كلكم قد رأى بعض األشياء من الكائنات احلية وبعًضا من غير احلية أثناء اجلولة. لنتدرب 

على تصنيف األشياء التي الحظتموها أثناء اجلولة. انتقلوا إلى الصفحة 75 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا على الصفحة 75 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صنف األشياء السابقة.

غير حّيحّي

75

كائن حّي أم غير حّي؟
اكتب كل شيء الحظته في اخلارج في العمود الصحيح.

عد األشياء املوجودة في كل عمود.
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يقول املعلم ما يلي: مثلما فعلنا مع الصور أمس، فكروا في كل شيء وحددوا ما إذا كان من الكائنات 
احلية أم غير احلية. بعد ذلك، ضعوا الشيء في العمود الصحيح بالرسم البياني بكتابة اسمه أو رسم نسخة 

مصغرة منه. في حالة صعوبة حتديد كون الشيء حًيا أم غير حي، تذكروا األغنية، ثم اطلبوا من الزميل 
املجاور املساعدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تصنيف األشياء التي الحظوها إلى كائنات حية وغير حية بكتابة األشياء 
أو رسمها في رسم بياني ثنائي األعمدة.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ للعمل وتقدمي التوجيه عند الضرورة.

6. ميكن للتالميذ مشاركة مالحظاتهم من أجل ملء اجلدول الذي قمت بإنشائه على السبورة.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ ملشاركة العناصر التي متت مالحظتها مع كل الفصل. من 
يقع عليه اختياري منكم، يتعني عليه استخدام صفحة كتاب التلميذ ملشاركة بعض الكائنات احلية التي ترونها 

خارج الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: حتديد العديد من التالميذ باستخدام عصّي األسماء ملشاركة الكائنات احلية املوجودة 
لديهم. إضافة إجابات صحيحة في القائمة. إزالة أية مفاهيم غير صحيحة. ال يلزم كتابة الشيء مرتني إذا 

كان التالميذ يرددونه.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، هيا ننشيء قائمة أخرى باألشياء غير احلية التي نراها في اخلارج. عندما أقوم باستدعائكم، قوموا 

مبشاركة بعض الكائنات احلية املوجودة بالقائمة لديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: حتديد العديد من التالميذ باستخدام عصّي األسماء ملشاركة األشياء غير احلية 
املوجودة لديهم. إضافة إجابات صحيحة في القائمة. إزالة أية مفاهيم غير صحيحة. ال يلزم كتابة الشيء 

مرتني إذا كان التالميذ يرددونه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االشتراك في النقاش، ومشاركة عناصر الكائنات احلية وغير احلية.

7. يقول املعلم ما يلي:
لقد الحظتم العديد من الكائنات احلية وغير احلية املوجودة باخلارج. لقد قسمناها في مجموعتني واآلن، هيا 

نصنف مجموعة الكائنات احلية إلى مجموعتني أخرتني.
معظم الكائنات احلية التي نراها ميكن تصنيفها إلى مجموعتني: النباتات واحليوانات كيف برأيكم نستطيع 

أن نحدد ما إذا كان الكائن نباًتا أو حيواًنا؟ ما الذي مييز بينهما؟ ماذا نعرف عن النباتات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم ملشاركة األفكار حول الفروق املميزة بني النباتات واحليوانات.

يقوم املعلم مبا يلي: تلخيص أفكار التالميذ التي قد تتضمن: النباتات تكون موجودة عادًة في األماكن 
اخلضراء، والنباتات عادًة تنمو في األرض أو في حاويات/أوعية، والنباتات ال تتحرك حولنا مثل احليوانات، 

وما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى قائمة الكائنات احلية. حددوا أي الكائنات التي رأيتموها من النباتات، ثم 
ضعوا دائرة حول النباتات باللون األخضر. ثم ضعوا دائرة حول احليوانات باللون البني.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء لتحديد عدد من التالميذ ليضعوا دائرة حول النباتات 
واحليوانات املدرجة في اجلدول.

8. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام معلومات الفصل للتدرب على العّد واجلمع البسيط. إذا احتوت القائمة على 
عناصر تفوق قدرة التالميذ على العّد، فقم بإجراء تعديل على النشاط ليناسب مستوى مهارات التالميذ لديك.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، هيا نتدرب على العّد. قوموا بعّد الرقم اخلاص بالنباتات والرقم اخلاص باحليوانات التي نشاهدها في 

اخلارج. ثم سنقوم بابتكار جملة عددية جلمعهم مًعا. انتقلوا إلى الصفحة 76 في كتاب التلميذ، ثم دعونا نبدأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة 76 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:عد النباتات واحليوانات. التى رأيتها. استخِدم األعداد لكتابة جملة عددية.
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النباتات واحليوانات
عد النباتات واحليوانات التى رأيتها، استخِدم األعداد لكتابة جملة 

عددية.

كم عدد النباتات؟

النباتات

عدد الكائنات احلية 

كم عدد احليوانات؟

احليوانات

=+
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يقول املعلم ما يلي:
كم عدد النباتات املوجودة بالقائمة؟

هيا نقوم بعّد القائمة الطويلة املوجودة لدينا. وبعد ذلك، سيقوم كل منكم بعّد القائمة اخلاصة بكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى النباتات التي يعّدها الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا ___ من النباتات في القائمة لدينا. لذلك سنكتب الرقم ___ اخلاص بعدد النباتات، على السطر. 

واآلن، قوموا بعّد النباتات في القائمة اخلاصة بكم. ثم قوموا بكتابة الرقم في السطر األول بجوار السؤال 
"كم عدد النباتات؟"

يقوم التالميذ مبا يلي: بعّد النباتات في عمود "الكائنات احلية" املوجود في الصفحة السابقة، 
وكتابة الرقم اخلاص بالنباتات على السطر.

يقول املعلم ما يلي:
كم عدد احليوانات في القائمة؟

هيا نقوم بعّد القائمة الطويلة املوجودة لدينا. وبعد ذلك، سيقوم كل منكم بعّد القائمة اخلاصة بكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى احليوانات التي يعّدها الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا ___ من احليوانات في القائمة لدينا. لذلك سنكتب الرقم ___ اخلاص بعدد احليوانات، على 

السطر. واآلن، قوموا بعّد عدد احليوانات في القائمة اخلاصة بكم. ثم قوموا بكتابة الرقم في السطر األول 
بجوار السؤال "كم عدد احليوانات؟"

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بعّد عدد احليوانات في عمود "الكائنات احلية" املوجود في الصفحة 
السابقة، ثم اكتبوا الرقم اخلاص باحليوانات على السطر.

يقول املعلم ما يلي:
لدينا _______ من النباتات و_______ من احليوانات. لبدء جملتنا الرقمية، سأقوم بنسخ 
األرقام ذاتها في السطر األخير. النباتات أواًل، ثم احليوانات. واآلن ميكنكم نسخ االرقام املوجودة لديكم في 

السطر األخير، أيًضا.

يقوم التالميذ مبا يلي: نسخ عدد النباتات واحليوانات كما هو مطلوب في صفحة كتاب التلميذ.

9. يقوم املعلم مبا يلي: في هذه املرحلة من العام ، يتعني أن يتمكن التالميذ من العّد حتى رقم ٢٠ بسهولة، 
لكن ال تتردد في تعديل الرقم اإلجمالي للكائنات املضمنة، حتى يتمكن التالميذ من املشاركة بسالسة.

يقول املعلم ما يلي: دعونا نكتشف الرقم اإلجمالي للكائنات احلية املوجودة لدينا. برأيكم، كيف 
ميكننا اكتشاف عدد األشياء احلية لدينا مجتمعة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ للحصول على أفكار حول كيفية اكتشاف الرقم اإلجمالي. قد يقترح 
التالميذ عملية اجلمع إذا كانوا على علم بطريقة اجلمع أو يقترحون عّد كل النباتات واحليوانات مًعا.

 يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أفكار حول كيفية معرفة الرقم اإلجمالي لألشياء احلية.

يقول املعلم ما يلي:
بالنسبة لقائمة الفصل لدينا، هيا نقوم بعّد كل النباتات لدينا، ثم نواصل العّد لتضمني احليوانات. عّدوا معي 

كلما أقوم باإلشارة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بصوت عاٍل مع املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: اكتبوا اجلملة العددية املناسبة على السبورة أثناء العد بالشكل التالي، عدد النباتات + 
عدد احليوانات = عدد األشياء احلية.
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يقول املعلم ما يلي:
اآلن، قوموا بعّد قائمة النباتات واحليوانات اخلاصة بكم الكتشاف الرقم اإلجمالي.

يقوم التالميذ مبا يلي: عد الرقم اإلجمالي للنباتات واحليوانات، ثم كتابة الرقم في نهاية اجلملة 
الرقمية.

يقوم املعلم مبا يلي: السماح للتالميذ ببعض الوقت حلل املسألة بأنفسهم.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ على علم بكيفية جمع األرقام أقل من رقم خمسة، قدم عملية اجلمع كطريقة 
ثانية حلساب الرقم اإلجمالي لألشياء احلية.

10. يقول املعلم ما يلي:
تهانينا، لقد أكملتم كتابة اجلملة العددية! هيا نتعلم كيف نقرأ اجلملة. سأنطق كل رقم، وعندما أصل إلى 

عالمة اجلمع سأقول، "زائد". وعندما أصل إلى عالمة يساوي سأقول، "يساوي". شاهدوا: _____ زائد 
_____ يساوي _____. رددوا هذه اجلملة معي.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل رقم وعالمة بينما تقرؤوهم بصوت عاٍل.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، ليشارك كل منكم اجلملة العددية اخلاصة بكم مع زميله اجملاور. الحظ إذا ما 
اتفق معك زميلك اجملاور في صحة الرقم اإلجمالي في القائمة اخلاصة بك.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ حلل املسألة مع زمالئهم اجملاورين. التجول في أنحاء الفصل 
لالستماع إلى اإلجابات. تقدمي الدعم إذا لزم األمر.

11. اخلتام: يستخدم املعلم فقرة اخلتام كل يوم إلنهاء اليوم . يستخدم هذا القسم جلعل التالميذ 
يراجعون أنشطة اليوم أو حثهم على التفكير فيما يكون موضوع درس الغد.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم اليوم بتصنيف األشياء احلية وغير احلية التي نشاهدها في بيئتنا. وبعد ذلك، سنقوم بتصنيف 

النباتات واحليوانات.
كل هذه األشياء هي جزء من بيئتنا.

غًدا، ستبدؤون في تعلم املزيد حول كلمة "بيئة"، وعن البيئات األكثر بعًدا عن فناء مدرستنا.
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1. مقدمة: تعد كلمة "البيئة" في غاية األهمية بالنسبة لهذا احملور، وتتساوى أهميتها مع أهمية أن 
يستطيع التالميذ نطقها بشكل صحيح وفهم معناها جيًدا ويتمكنون من كتابتها بأنفسهم.

يقول املعلم ما يلي:
أنتم متلميذون بالعمل اجلاد لدراسة بيئتنا وتصنيف ما نراه في فئات مختلفة. ومبا أننا سنقوم برسم لوحة 
كبيرة لبيئتنا، فأننا سنحتاج إلى تعلم بعض الكلمات حتى نضعها في لوحتنا. دعونا نبدأ بكلمة "البيئة". لقد 

ذكرتها اليوم ثالث مرات!
هل ميكنكم نطق كلمة "البيئة"؟ رددوا ورائي: البيئة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد الكلمة.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم سنتعلَّم املزيد عن هذه الكلمة.

وفًقا لم تعلمناه حتى اآلن، برأيكم ماذا تعني كلمة "البيئة"؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس. توزيع كتب التالميذ واألقالم الرصاص حتى يتمكن التالميذ من املشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار حول معنى كلمة "البيئة".

2. يقوم املعلم مبا يلي: تدريب التالميذ على كتابة مصطلحات املفردات األساسية. التأكد من مالحظة 
القدرات اخملتلفة لدى التالميذ في الفصل وتقدمي الدعم عند الضرورة.

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
 إتقان تعريف وكتابة املفردات   

األكادميية: مثل "بيئة".
 قراءة األسئلة التي تدور حول   

النصوص املعلوماتية حول 
البيئات اخملتلفة، واإلجابة عليها.

 فهم كيف تساعد الصفات   
احليوانات في بقائها في 

البيئات اخملتلفة.

البيئة،  
الصحراء،  
الدلتا  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس الرابع

املواد املستخدمة

سبورة قلم رصاصكتاب التلميذ
أو ورق قالب

طباشير أو
أقالم حتديد

نصوص معلوماتية 
حول الصحاري

نصوص معلوماتية 
حول دلتا النيل

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم على مشاركة األفكار.

تشير كلمة "البيئة" إلى األشياء املادية احمليطة بنا من كائنات حية وغير حية.
لنفتح كتاب التلميذ ونتدرب على كتابة كلمة "البيئة".

افتحوا من فضلكم كتاب التلميذ على الصفحة 77. حتت عنوان "متارين الكتابة في املقدمة". ستحتاجون إلى 
القلم الرصاص.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 77.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اإلرشادات: تدربوا على كتابة كلمة "البيئة". رددوا الكلمة مرتني، ثم 
اكتبوها ثالث مرات.

 يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "البيئة" وكتابتها.

يقول املعلم ما يلي:
من بإمكانه تذكر الفئات الرئيسية التي نستخدمها في التصنيف؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة. سيتمكن التالميذ من ذكر العديد من 
الفئات – لكنك تنتظر التصنيف "كائنات حية" و"أشياء غير حية".

يقول املعلم ما يلي: لقد قمنا حتديد وتصنيف الكائنات احلية من خالل األشياء غير احلية. سيكون 
ذلك هاًما في لوحة البيئة اخلاصة بنا. نحتاج إلى تعلم كتابة هاتني الكلمتني أيًضا. واآلن، اقلبوا 

الصفحة واستمروا في التدرب على كتابة الكلمتني "كائنات حية" و"أشياء غير حية".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اإلرشادات: تدربوا على كتابة الكلمتني "كائنات حية" و"أشياء غير حية". 
رددوا الكلمة أواًل. ثم اكتبوها عندكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى الصفحة 7٨، ثم كرروا العملية.

يقوم املعلم مبا يلي: بينما يتدرب التالميذ على الكتابة، يتجول املعلم في الفصل لتقدمي النصائح والدعم عند 
الضرورة.

3. يقوم املعلم مبا يلي: بعد ذلك، انتقل لتعريف التالميذ بالفرق بني البيئة املباشرة )في املدرسة( والبيئة 
األوسع املوجودة في مصر. تقريب املفهوم من خالل ما متت دراسته مسبًقا من التوسع من أفراد العائلة 

املقربني إلى العائلة املمتدة في احملور ١، إذا احتاج التالميذ إلى مساعدة في الفهم.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع. أنا فخور مبدى تقدمكم في الكتابة!

أثناء األيام األول في دراسة هذا احملور، قمتم بابتكار قائمة بالعديد من الكائنات احلية واألشياء غير احلية 
داخل بيئة مدرستنا.

املدرسة هي بيئتنا املباشرة. فهي النطاق األقرب لدينا وما نتعرض له بشكل يومي. واليوم، سنستخدم الكتب 
الستكشاف ما هو أبعد من بيئتنا املباشرة.

على غرار حديثنا حول عائلتنا املقربة واملوسعة، لدينا أيًضا بيئة متتد خارج البيئة التي نتعرض لها بشكل 
يومي.

في مصر، لدينا نوعني من البيئة، الصحراوية والزراعية.
من فضلكم، رددوا ورائي هاتني الكلمتني؟

قولوا أواًل كلمة "صحراء". الصحراء.
واآلن قولوا كلمة "الزراعية". الزراعية.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد الكلمتني، واحدة تلو األخرى.

يقول املعلم ما يلي:
سنقوم بقراءة كتابني- أحدهما عن الصحراء والثاني حول البيئة الزراعية. وأثناء القراءة، ركزوا انتباهكم 

على التفاصيل التي يذكرها 
كل كتاب.

في النهاية، سنقرر ما هي التفاصيل األهم حول كل بيئة. وبعد ذلك، سنقوم بالتدرب على كتابة جمل حول 
البيئات.

البيئة
البيئة

77

التدرب على الكتابة
ب على كتابة كلمة "البيئة".   تدرَّ

تتبَّع الكلمة مرتني، ثم اكتبها ثالث مرات.

حّي

غير حّي

78
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ب على كتابة الكلمتني "حّي" و"غير حّي". تتبَّع الكلمة أواًل. ثم، اكتبها بنفسك. تدرَّ
التدرب على الكتابة

تعلَّم )9٠ دقيقة(
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4. ملحوظة للمعلم: في املرة القادمة، اختر نوعني من النصوص املعلوماتية املتوفرة لديكم: واحدة عن صحراء 
مصر والثانية عن البيئة الزراعية. ويتعني توفير توضيحات بسيطة للبيئة مع صور/رسومات توضيحية 

زاهية. وإذا تعذر عليك الوصول إلى نصوص مناسبة، فقم بإحضار صور لصحراء مصر والتبديل بني سؤال 
التالميذ عما يرونه، وتوضيح املعلومات التي تعرفها عن الصحاري.

يقول املعلم ما يلي:
النص األول الذي نقرأه سيكون بعنوان ________.

الرجاء االستماع جيًدا أثناء قيامي بالقراءة.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة النص اخلاص بصحاري مصر، مع عرض صور للتالميذ قدر املستطاع. 
استخدم استراتيجيات القراءة اجلماعية، متى أمكن ذلك، مع التوقف لطرح أسئلة على التالميذ حول ما يرونه 

ويسمعونه ويعتقدونه.

يقول املعلم ما يلي:
لقد منحنا الكتاب الكثير من املعلومات حول الصحاري املصرية. من يستطع منكم مشاركة شيء تعلمه مما 

قرأناه مًعا، فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم ملشاركة املعلومات التي يتذكرونها من الكتاب.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن رفعوا أيدهم. أثناء إجابة التالميذ، اكتب ملخًصا 
ألفكارهم على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ميكن أن تزودنا الكتب بأنواع مختلفة من املعلومات. أحياًنا تكشف لنا الكتب عن 
حقائق مثيرة تكون صحيحة فقط في مواقف أو أماكن معينة. وفي أوقات أخرى، تزودنا الكتب مبعلومات 
تكون صحيحة بشكل عام أو في أغلب األوقات. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا مراجعة القائمة املوجودة 

لدينا واكتشاف املعلومات األكثر أهمية. أي املعلومات التي تعلمناها صحيحة بالنسبة لكل الصحاري؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس. إذا لم يذكر التالميذ اخلصائص التالية، فقم بإضافتها إلى املناقشة.

5. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال من قراءة النص/الكتاب مع التالميذ إلى استخدام املعلومات البتكار جمل 
بسيطة ورسوم توضيحية أصلية. سيتيح ذلك للتالميذ التدرب على قطع الفهم ومهارات االستماع.

يقول املعلم ما يلي:

حسن استماع فائق!
أحد أهم التفاصيل التي سمعتها أن الصحاري جافة.

تشير كلمة "جافة" إلى عدم وجود ماء، مما يصعب من منو النباتات ومن فرص بقاء احليوانات على قيد 
احلياة. دعونا نتتبع أثر املعلومات التي تعلمناها حول البيئات في كتب التالميذ.

انتقلوا إلى الصفحة79 من فضلكم. حتت عنوان "الصحراء" في مقدمتها.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة 79 في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
في الصفحات القليلة التالية، ستقومون بكتابة اجلمل.

تذّكروا، اجلملة هي وضع الكلمات مًعا لتقدمي املعلومات.
في صفحة "الصحراء"، سنكتب اجلملة "الصحراء جافة".

شاهدوني وأنا أكتب على السبورة.
وبعد ذلك ستجربوا بأنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اكتبوا اجلملة "الصحراء جافة" بشكل كبير وواضح على السبورة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تقول أول عبارة من اإلرشادات: "اكتبوا تفاصيل مهمة حول البيئة على السطور."

يقول املعلم ما يلي: أواًل، انسخوا اجلملة التي كتبتها: "الصحراء جافة".

 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اجلملة على السطور املزودة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: طلب التالي هو: رسم صورة للبيئة.
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يقول املعلم ما يلي: حتى ميكنكم تذّكر الكتاب الذي قمنا بقراءته للتو، قوموا برسم صورة للصحراء في 
الشكل البيضاوي املوجود في منتصف الصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة لصحراء.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: طلب األخير يقول: ارسموا دائرة حول احليوانات التي تعتقدون أنها تعيش هناك.

رَـل  يقول املعلم ما يلي: لنتأكد من أننا تعرفنا أن هذه احليوانات هي: الغزال وفرس النهر والوعل والوَـ
النيلي )السحلية(.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول احليوانات التي ميكن أن تعيش في الصحراء.

ملحوظة للمعلم: هناك ثالث مهام في هذه الصفحة. كرر اإلرشادات بشكل دوري إذا كانت التالميذ لديها مشكلة 
في تذكر ما سنقوم به تالًيا. جتول في الفصل بينما يقوم التالميذ بالعمل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع جًدا! سأستخدم عصي األسماء الختيار التالميذ للمشاركة في احليوانات التي سيتم رسم دائرة حولها.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ٣-4 تالميذ للمشاركة في احليوانات التي سيتم 
رسم دائرة حولها. مبا أن هناك إجابتني صحيحتني، فسيكون هناك تكرار. سل كل تلميذ: "ملاذا اخترت 

_____ كحيوان يعيش في الصحراء؟" مطالبة التالميذ بتبرير إجاباتهم مع إعطاء األسباب.

يقول املعلم ما يلي:
احليوانات التي تعيش في الصحراء هي الغزال والوعل.

هذه احليوانات ميكنها العيش في أماكن جافة للغاية.
فهم لديهم قلوب صغيرة احلجم، مما يعني أنهم يستخدمون كمية مياه أقل للتنفس.

وترجع إمكانية العيش في الصحراء لديهم أن احتياجهم للماء يكون أقل بخالف احليوانات األخرى.

6. يقوم املعلم مبا يلي: كرروا العملية السابقة باستخدام نص معلوماتي آخر حول دلتا نهر النيل. مرة أخرى، 
إذا لم يكن لديك كتاب مناسب للتالميذ حول وصف دلتا نهر النيل، ميكنك اختيار الصور، أو ما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن سنقرأ كتاب بعنوان ________.

الرجاء االستماع جيًدا أثناء قيامي بالقراءة.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كتاب عن البيئة الزراعية )الوادي والدلتا(.

يقول املعلم ما يلي:
لقد منحنا الكتاب الكثير من املعلومات حول البيئة الزراعية )الوادي والدلتا(. من يستطيع منكم مشاركة 

شيء تعلمه من الكتاب، فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم ملشاركة املعلومات التي يتذكرونها من الكتاب.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن رفعوا أيدهم. أثناء إجابة التالميذ، اكتب ملخًصا ألفكارهم على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ارجعوا إلى قائمة املعلومات اخلاصة بنا. برأيكم، ما املعلومات األكثر أهمية التي 
تعلمناها حول هذه البيئة؟ ما الذي تعتقدون أنه صحيح في معظم أو كل أنواع الدلتا؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس. إذا لم يذكر التالميذ اخلصائص التالية، فقم بإضافتها إلى املناقشة.

7. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال من قراءة النص/الكتاب مع التالميذ للقيام مرة أخرى بابتكار جمل بسيطة 
ورسوم توضيحية أصلية.

8. يقول املعلم ما يلي:
حسن استماع فائق!

أحد أهم التفاصيل التي سمعتها أن الدلتا تستخدم للزراعة. فالتربة بها تكون خصبة جًدا للزراعة نظًرا لتدفق املاء خاللها.
دعونا نتتبع هذه املعلومة في كتب التالميذ لدينا.

انتقلوا إلى الصفحة ٨٠ من فضلكم. حتت عنوان "الدلتا" في مقدمتها.
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يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ٨٠ في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
في صفحة "الدلتا"، سنكتب اجلملة "ُتستخدم الدلتا في الزراعة".

شاهدوني وأنا أكتب على السبورة.
وبعد ذلك ستجربوا بأنفسكم.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة اجلملة "ُتستخدم الدلتا في الزراعة" بشكل أكبر وأوضح على السبورة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتب معلومة مهمة عن الدلتا. ارسم صورة للدلتا.

يقوم التالميذ مبا يلي: نسخ اجلملة املكتوبة على السبورة فوق السطور املوجودة. ثم يقوم التالميذ 
برسم صورة للدلتا.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا دائرة حول احليوانات التي تعتقدون أنها تعيش هناك.

يقول املعلم ما يلي: تظهر نفس احليوانات هنا: الغزال وفرس النهر والوعل والورل النيلي )السحلية(.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول احليوانات التي يعتقدون أنها تعيش في الدلتا.

ملحوظة للمعلم: هناك ثالث مهام في هذه الصفحة. كرر اإلرشادات بشكل دوري إذا كانت التالميذ لديها مشكلة 
في تذكر ما سنقوم به تالًيا. جتول في الفصل بينما يقوم التالميذ بالعمل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع! سأستخدم عصي األسماء الختيار التالميذ للمشاركة في احليوانات التي سيتم رسم دائرة حولها.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ٣-4 تالميذ للمشاركة في احليوانات التي سيتم 
رسم دائرة حولها. مبا أن هناك إجابتني صحيحتني، فسيكون هناك تكرار. سل كل تلميذ: "ملاذا اخترت 

_____ كحيوان يعيش في الدلتا؟" ومطالبة التالميذ بتبرير إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي:
احليوانات التي تعيش بالدلتا هي فرس النهر والورل النيلي.

تعيش هذه احليوانات في الدلتا ألنها بحاجة إلى كميات كبيرة من املاء للحفاظ على برودة أجسامهم.
على سبيل املثال، يقضي فرس النهر ما يقرب من ١6 ساعة يومًيا في املاء، لذلك يلزم أن يعيشون بالقرب من 

مصدر مياه كبير للبقاء على قيد احلياة.

9. اخلتام: قام التالميذ بإنهاء جتميع املعلومات حول البيئتني األساسيتني في مصر. غًدا، سيقوم 
التالميذ بتحسني فهمهم ألهمية املاء ومناقشة تفاعل اإلنسان مع العناصر املوجودة بالبيئة.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم تعلمنا البيئات اخملتلفة في مصر. ليقم كل منكم مبشاركة زميله املجاور في ذكر اختالف واحد كبير 

متت مالحظته بني البيئتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة الفروق بني الصحراء والبيئة الزراعية )الوادي والدلتا(.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء، ومطالبة بعض التالميذ مبشاركة أي اختالف تتم مالحظته.

يقول املعلم ما يلي: أحد االختالفات الكبيرة بني الصحراء والبيئة الزراعية )الوادي والدلتا( هو كمية املاء 
املتوفرة. غًدا، سنتعلم مدى أهمية املاء للبيئة.
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تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: لتحسني فهم البيئات، سيتعلم التالميذ مصدري املاء الرئيسني في مصر ومناقشة أهمية اإلرشادات

املياه.

يقول املعلم ما يلي:
باألمس، تعلمنا نوعي البيئة املوجودة في مصر - البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية. من يستطيع تذكر 

اجلملة التي كتبناها حول الصحاري؟ من ميكنه التذكر، فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: استدِع تلميًذا واحًدا أو اثنني إذا كان األول ال يتذكر.

يقول املعلم ما يلي: من يستطيع تذكر اجلملة التي كتبناها حول البيئة الزراعية؟ من ميكنه التذكر، 
فليرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أفكار.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
مناقشة أهمية املاء.  
 إبداء املالحظات حول املاء باستخدام   

احلواس اخلمس.
 تعلُّم املعلومات حول مصدرين   

رئيسيني للمياه في مصر.
 مناقشة التفاعالت بني اإلنسان   

والنباتات واحليوانات والكائنات.
التعبير عن فهم املسئولية جتاه البيئة.  

 النهر،  
طبقة املياه اجلوفية،  
املياه اجلوفية،  
البقاء على قيد احلياة  
التفاعل  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس اخلامس

املواد املستخدمة

سبورة قلم رصاصكتاب التلميذ
أو ورق قالب

طباشير أو
أقالم حتديد

أقالم التلوين )خاصًة 
األزرق واألحمر واألخضر(

كلمات أغنية "نحتاج 
إلى املياه لكي نحيا"

العديد من
حاويات املياه

أجزاء عديدة من لعبة 
التشكيل/الصلصال

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم املعلم مبا يلي: استدِع تلميًذا واحًدا أو اثنني إذا كان األول ال يتذكر.

يقول املعلم ما يلي: باألمس، الحظنا أيًضا أن الصحاري ال يوجد بها نسبة كبيرة من املاء، على عكس 
البيئة الزراعية )الوادي والدلتا( التي يوجد بها وفرة من املاء. واليوم، سنتعلم معلومات حول مصدري املاء 
اللذين ينبعان من طبقات املياه اجلوفية واألنهار املوجودة في هذه البيئة. لكن أواًل سنحتاج إلى تعلم سبب 

أهمية املاء. من منكم يتذكر األغنية التي تعلمناها عن الكائنات احلية؟ ماذا قالت عن املاء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أفكار حول األغنية – التي تقول أن الكائنات احلية حتتاج إلى طعام 
وماء.

يقول املعلم ما يلي: وماذا عّنا؟ هل تعتقدون أن أجسامنا بحاجة إلى املاء؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس.

يقول املعلم ما يلي:
بالطبع نحتاج للماء!

هل تعلمون أن كل الكائنات احلية تتكون نسبة 5٠% أو النصف منها من املاء؟
هذه نسبة كبيرة! دعوني أريكم كيف تبدو نسبة %5٠.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم دائرة كبيرة على السبورة وتلوين نصفها.

يقول املعلم ما يلي:
من ميكنه تخمني حجم اجلزء الذي يعتمد على املاء في أجسامنا؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس.

ملحوظة للمعلم: لم يصل التالميذ حتى اآلن ملعرفة النسب املئوية أو الكسور، لكن مجرد سماعهم للكلمات 
املستخدمة سيعرض لهم الفكرة قبل تعلمها في مادة الرياضيات. قم بتشجيعهم على استخدام اإلشارات 

اليدوية أو اإلشارة إلى اجلزء الذي يعتقدون أنه يحتوي على كمية كبيرة من املاء في أجسامهم.
يقول املعلم ما يلي:

تتكون ثالثة أرباع أجسامنا، أو 75% منها من املاء.
هذه نسبة كبيرة للغاية.

يقوم املعلم مبا يلي: ظلل مربًعا آخر من الدائرة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي:
تتكون أجسامنا من نسبة كبيرة من املاء، لذلك فاملاء مهم جًدا لنا، وال ميكننا االستغناء عن تناوله يوًما 

واحًدا!
فاملاء مهم للغاية!

٢. سيقوم التالميذ مبلء مخطط جلسم اإلنسان في الصفحة ٨١ من كتاب التلميذ لتوضيح كمية املاء التي 
يتكون منها جسم اإلنسان.

يقول املعلم ما يلي:
من املهم أن تتذكروا كمية املاء في أجسامنا، حتى ندرك حجم أهميته بالنسبة لنا.

استخرجوا قلم تلوين، وانتقلوا إلى الصفحة ٨١ في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ٨١ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: قوموا بتلوين اجلسم من أسفل ألعلى إلى اخلط املنقط. هذا هو حجم 
أجزاء أجسامنا التي تتكون من املاء!

يقوم التالميذ مبا يلي: قوموا بتلوين 75% من مخطط جسم اإلنسان وصواًل إلى اخلط املنقط.

يقول املعلم ما يلي: تتكون أجسامنا من أشياء أخرى، لذلك فنحن ال نبدو مثل املاء. لكنها ال تزال جزًءا 
مهًما في احلفاظ على صحتنا!

81

ن اجلسم من أسفل ألعلى إلى اخلط املنقط. هذا هو حجم أجزاء أجسامنا التي  لوِّ
تتكون من املاء.

أجسامنا مكونة من املاء
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٣. سيتعلم التالميذ معلومات عن أهمية املاء، سيقوم التالميذ باالستماع إلى املعلم، ثم ترديد النص املقروء 
بعد ذلك،

ملحوظة للمعلم: اكتب كلمات النص املقروء على السبورة حتى ميكنك اإلشارة إلى نسخة أكبر أثناء تتبع 
التالميذ في كتب التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم، سنتعلم معلومات جديدة ستساعدنا على تذكر سبب احتياجنا الشديد إلى املاء. النص بعنوان "نحتاج 

إلى املاء لنعيش.
تابعوا في الصفحة ٨٢ من كتاب التلميذ لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ٨٢ في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
سأقوم بالقراءة مرتني.

في املرة األولي، عليكم االستماع فقط.
في املرة الثانية، أشيروا إلى الكلمات بينما أقوم بالقراءة.

يقوم املعلم مبا يلي: القراءة مرتني.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، ستقومون بالترديد معي.

هل أنتم مستعدون؟ قوموا بالترديد!

يقوم التالميذ مبا يلي: الترديد خلف املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: القراءة مع التالميذ. وفًقا للوقت املتاح، ميكنكم الترديد خلفي عدة مرات.

يقول املعلم ما يلي:
هذا كان أداًء رائًعا

واآلن لقد تعرفنا أهمية املاء.
فهي تساعدنا في البقاء على قيد احلياة. وهي موجودة في الغذاء وفي الهواء.

لن نتمكن من البقاء أحياء بدون املاء!

4. يقوم املعلم مبا يلي: حان وقت استكشاف اخلصائص الفيزيائية للماء. سيستعني التالميذ بحواسهم 
اخلمس إلجراء مالحظات حول املاء، ثم مقارنتها باملالحظات التي أجريت حول لعبة التشكيل/الصلصال. 

تأكد من أن كل مجموعة مكونة من 4-5 تالميذ لديها حاوية صغيرة من املاء وجزء صغير من لعبة التشكيل/
الصلصال.

يقول املعلم ما يلي:
من يستطيع تذكيرنا بكل احلواس اخلمسة لدينا؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة إلى خمسة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار في الدرس. اختر عدًدا كافًيا لسرد كل احلواس اخلمس على السبورة بشكل صحيح.

يقول املعلم ما يلي:
احلواس اخلمس هي اللمس والتذوق والبصر والّشم والسمع.

دعونا نستخدم بعض احلواس اخلمس إلجراء مالحظة حول املاء.
انظروا إلى حاويات املاء لديكم.

تأكدوا من أن كل شخص باجملموعة يتمكن من الرؤية.
نحن نستخدم اآلن حاسة البصر!

ملحوظة للمعلم: سيكون من غير املمكن توزيع حاويات للماء في أنحاء الفصل، ميكنك املتابعة كتوضيح من 
خالل حاوية واحدة كبيرة في مقدمة الفصل. قم بضبط لغتك لتصل جيًدا.

يقول املعلم ما يلي:
بالنسبة لكل حاسة، ستقومون باستخدام املاء إلجراء مالحظة.

وبعد ذلك، ستشاركون أفكاركم من خالل أعضاء اجملموعة.
احلاسة األولى هي اللمس.

املس املاء، ثم أخبر أعضاء مجموعتك مبلمسها.
تذّكر، من املهم للغاية أن تعملوا سوّيًا للمحافظة على نظافة الفصل!
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نحتاج إلى املاء لنعيش

نحتاج إلى املاء لنعيش
 املاء يساعدنا في البقاء على قيد احلياة 

وإذا شربت املاء يومًيا
 ميكنك أن جتري وتلعب 
املاء موجود في طعامنا،
املاء موجود في السحاب
 املاء في كل مكان، 

نحتاج إلى املاء لنعيش،
 املاء يساعدنا في البقاء على قيد احلياة

"نحتاج إلى املاء لنعيش"
استمع إلى معلمك:
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يقوم التالميذ مبا يلي: ملس املاء واملناقشة مع اجملموعة.

يقوم املعلم مبا يلي: كرروا العملية في التذوق والرؤية والّشم والسمع.
ملحوظة للمعلم: ألسباب صحية، يتعني عدم جعل كل التالميذ يتذوقون من حاوية واحدة. في حالة تعذر توفير 

أكواب شخصية، اطلب من التالميذ التأمل في آخر مرة قاموا فيها بشرب املاء.
يقول املعلم ما يلي:

اآلن، بعد أن قمتم بإجراء املالحظات حول املاء، هيا نقارنها مع مالحظات لعبة التشكيل/الصلصال.
تأكد من حصول كل تلميذ على فرصة ملسك الصلصال وملسه وشمه والنظر إليه.

وبعد ذلك، حتدثوا مع اجملموعة حول مدى اختالف الصلصال عن املاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: املس الصلصال وقم مبناقشة اجملموعة.

يقول املعلم ما يلي:
جميع األشياء التي تكون العالم حولنا تتسم باالختالف.

فاملاء والصلصال مختلفان.
النباتات واحليوانات مختلفان.

لكن، لكل شيء أهميته في هذا العالم.
اليوم، سنتحدث عن مدى أهمية املاء.

5. يقوم املعلم مبا يلي: اآلن مصدرين من مصادر املياه في مصر.

يقول املعلم ما يلي:
مبا أننا نعرف مدى أهمية املاء، هيا نتعرف على منبعها وأين ميكننا العثور على مصدر ماء قريب. من أين 

ميكن احلصول على املاء؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أفكار حول كيفية احلصول على املاء. قد تتضمن األفكار حوض/
صنبور أو نافورة أو بئر أو زجاجات في املتجر أو ما إلى ذلك.

ملحوظة للمعلم: قد يعتقد التالميذ أن املاء يأتي من احلوض أو النافورة أو البئر. من املهم مساعدتهم في فهم 
أن لكي يخرج املاء من احلوض، ال بد أن يأتي من مصدر طبيعي.

يقول املعلم ما يلي: عندما نريد احلصول على املاء، ميكننا احلصول عليه من أماكن كثيرة. لكن من أين 
تأتي املياه املوجودة في احلوض أو الصنبور؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح أفكار حول مكان مجيء املاء. قد تتضمن األفكار النهر واحمليط 
والبحيرة واملطر، وما إلى ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
تعلمنا نوعي البيئة املوجودة في مصر البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية.

كل من هاتني البيئتني حتتويان على مصدر مختلف للماء.
في الصحراء، ال تسقط األمطار كثيًرا. تأتي املياه من طبقات املياه اجلوفية أو من حتت األرض.

ًتا انتظاًرا لتكرار التالميذ للمفردات( لنُقل تلك الكلمة مًعا: طبقة املياه اجلوفية. )توقف مؤقَّ
في الدلتا، يأتي املاء من النهر. عندما تسقط األمطار، تستقر املياه في األرض وتتدفق خالل النهر.

يتسم كال مصدري املاء باألهمية الكبيرة.
ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويناقش معه من أين تأتي املياه التي نستخدمها - من طبقة مياه جوفية 

أو من النهر.
تأكد من إخبار شريكك عن سبب اعتقادك من أين تأتي املياه.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة مصدر املياه مع الزميل املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في الفصل لسماع مناقشة التالميذ وتقدمي التوجيه إذا لزم األمر.
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ملحوظة للمعلم: أثناء هذه املناقشة، ال يهم أن يكون التالميذ على صواب. الشيء األكثر أهمية هو إمكانية 
توضيح أفكارهم. على سبيل املثال، "اعتقد أن املاء يأتينا من طبقة مياه جوفية ألننا بعيدين جًدا عن النهر" 

أو "اعتقد أن املاء يأتينا من النهر ألنني أصل للمدرسة عن طريق قارب ميشي في النهر".
يقول املعلم ما يلي:

لقد استمعت إلى أفكار رائعة للغاية.
املاء يأتينا من _________.

أعلم ذلك ألن _____________________.

6. قم بإنهاء هذا اجلزء من الفصل من خالل تعريف التالميذ بفكرة اإلشراف البيئي. سيتعني على التالميذ 
العلم بأن تفاعلهم مع البيئة، إيجابًيا كان أم سلبًيا، له أثره على املاء والنباتات واحليوانات. تطلب الصفحة 

__ من كتاب التلميذ من التالميذ أن يتعرفوا على السلوك اإليجابي في التعامل مع البيئة احمليطة بهم.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعرفنا على أهمية املاء، ومن أين يأتينا، لكن يتبقى معرفة كيف ميكننا حمايته.

تعد طريقة تعاملنا مع املاء واستخدامه أيًضا مهمة جًدا.
فمسئوليتنا أو دورنا هو االعتناء باملاء والنباتات واحليوانات في البيئات احمليطة بنا.

استخرجوا قلم التلوين األحمر واألخضر، وانتقلوا إلى الصفحة ٨٣ في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى الصفحة ٨٣ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ضعوا عالمة خطأ باألحمر على التصرفات التي تعتقدون أنها تضر 
بالبيئة. ارسموا دائرة باللون األخضر حول التصرفات التي ستساعد في االعتناء بالبيئات احمليطة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال صفحة "رعاية البيئة".

يقول املعلم ما يلي:
ستساعدنا أشياء مثل زراعة الشجر واالعتناء بالبيئات احمليطة بنا وإعادة التدوير وتنظيف نهر النيل، على 

حماية املاء والنباتات واحليوانات.

7. سٌيظهر التالميذ فهمهم حلفظ الطبيعة ورعايتها من خالل إكمال "ألبوم الصور" في الصفحة ٨4 من كتاب 
التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
آمل أن تكونوا بدأمت في إدراك مدى أهمية رعاية البيئة.

فإهدار موارد مثل املاء أو تلويث البيئات احمليطة بنا باخمللفات سيصعب من فرص بقاء اإلنسان واحليوانات 
والنباتات على قيد احلياة.

انتقلوا إلى الصفحة ٨4 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ٨4 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: في كل صفحة من صفحات ألبوم الصور، ارسم صورة تعبر فيها عن 
مسئوليتك جتاه البيئة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد حتدثنا عن طرق كثيرة للرعاية بالبيئة.

كما حتدثنا أيًضا عن طرق كثيرة تضر بالبيئة.
فكروا في أمرين ميكنكم القيام به إلظهار مسئوليتكم واملساعدة في رعاية األشخاص والنباتات واحليوانات 

من حولكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورتني في صفحات ألبوم الصور اخملططة املوجودة.

8. اخلتام: بدًءا من الدرس القادم، سيبدأ التالميذ في تلخيص ما تعلموه من أجل املشاركة وابتكار 
مشروع الفصل. سيقومون برسم صورة تعرض ما تعلموه حول البيئة.
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ضع عالمة »X« باألحمر على السلوك الذى يضر بالبيئة. ارسم دائرة باللون 
األخضر حول السلوك الذى يهتم  بالبيئة ثم لون الصور.

االهتمام بالبيئة

في كل صفحة من صفحات ألبوم الصور، ارسم صورة ُتظهر سلوكك املسئول نحو 
البيئة.

ألبوم صور
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يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الكثير حول املاء اليوم. لقد تعلمنا سبب أهمية املاء ومن أين يأتينا وكيف نعتني بالبيئات احمليطة 

بنا. غًدا، ستبدؤون في ابتكار صورة تعرض ما تعلمه كل شخص منكم! مبا أننا انتهينا اليوم، ليلتفت كل 
منكم إلى زميله اجملاور إلخباره عن املكان الذي ترى فيه املاء في بيئتنا املباشرة. أين ترى املاء خارج 

املدرسة أو في املسافة بني املدرسة واملنزل؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة مكان املاء الذي يرونه في البيئة املباشرة مع زمالئهم املجاورين.
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تعلَّم )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: سيقوم التالميذ مبراجعة كلمات املفردات التي تعلموها خالل هذا الفصل.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
لقد قضينا بضعة أيام في تعلم معلومات حوول البيئة اخلاصة بنا.

أحد األشياء التي تعلمناها هي الفرق بني الكائنات احلية واألشياء غير احلية.
من يستطيع منكم معرفة الفرق بني الكائنات احلية وغير احلية ويذكر مثااًل لكل منهما، فليرفع يده.

يقوم املعلم مبا يلي: اختر ٢ من التالميذ لتوضيح الفرق بني الكائنات احلية واألشياء غير احلية. تأكد من 
ذكر التالميذ ألمثلة لكال النوعني في إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر أمثلة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الفرق بني احليوانات والنباتات.

من يستطع منكم توضيح هذا الفرق إلى الفصل وذكر مثال لكل نوع، فليرفع يده.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٢ من التالميذ لتوضيح الفرق بني النباتات واحليوانات. تأكد من ذكر التالميذ 
ألمثلة لكال النوعني في إجاباتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: توضيح الفروق وذكر أمثلة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
تعلُّم االجتاهات األساسية وتطبيق   

قراءة اخلريطة.
رسم عناصر موجودة في بيئة   

املدرسة في كتاب التلميذ.
ابتكار مسودة أولية خلريطة بيئة   

املدرسة.

البيئة،  
اخلريطة،  
البوصلة،  
 شمال،  
جنوب،  
شرق،  
غرب  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السادس

ابتكار أربع عالمات باستخدام   
قلم حتديد وورق لصق )بأحرف 
كبيرة( شمال، وشرق، وجنوب، 

وغرب للصقها حول الفصل.
قم باخلروج إلى املساحة التي   

يستخدمها التالميذ في جوالت 
االستطالع في اليوم الثاني. 
قوموا حتديد اجتاه الشمال، 

وارسموا مخطط سريع إلحدى 
املواد كبيرة احلجم )مثل شجرة 
كبيرة أو سياج أو مبنى( تشمل 

جميع االجتاهات.

جتهيز املعلم للدرس

املواد املستخدمة

أربع عالمات بأسماء شمال شريط الصق قلم رصاصكتاب التلميذ
وشرق وجنوب وغرب

سبورة أو ورق 
قالب

طباشير أو أقالم 
حتديد

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
وأخيًرا، تعلمنا أهمية املاء.

من يستطع منكم توضيح سبب أهمية املاء، فليرفع يده.

يقوم املعلم مبا يلي: اختر ٢ من التالميذ لشرح أهمية املاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: شرح عمليات التفكير

٢. نقل التالميذ من املراجعة إلى عمل اليوم احلالي.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلمتي "الكائنات احلية" و"األشياء غير احلية" على السبورة، بحجم كبير بشكل 
كاٍف ليتمكن جميع التالميذ من رؤيتهما.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تدربنا على كتابة هذه الكلمات منذ أيام قليلة. من منكم يتذكر ما تعنيه هذه الكلمات؟

يقوم املعلم مبا يلي: يشير إلى كلمة "كائن حي". اختر أحد التالميذ لقراءة الكلمة. ثم قم باإلشارة إلى 
الكلمة مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي:
هيا نقوم جميًعا بترديد ما يلي: "كائن حي"،

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "كائن حي".

يقول املعلم ما يلي:
من يستطيع منكم تذكر الكلمة الثانية؟

يقوم املعلم مبا يلي: يشير إلى كلمة "شيء غير حي". اختر أحد التالميذ لقراءة الكلمة. ثم قم باإلشارة إلى 
الكلمة مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي:
هيا نقوم جميًعا بترديد ما يلي: "شيء غير حي"،

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "شيء غير حي".

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذه العملية، قيام املعلم بالكتابة والتالميذ بالقراءة، ويقوم الفصل بأكمله بترديد 
الكلمات التالية: النباتات واحليوانات واملاء.

ملحوظة للمعلم: إذا شعرت بأن التالميذ ليسوا بحاجة إلى مراجعة كلمات "كائن حي" و"شيء غير حي" 
ونباتات وحيوانات وماء، فقم بتخطي عملية املراجعة هذه وقم مبتابعة الدرس.

٣. قم بتحويل انتباه التالميذ نحو كتب التالميذ. سيقومون باستخدام الصفحة ٨5 ليتعرفوا على اخلرائط، 
بحيث ميكنهم ابتكار خريطة لفناء املدرسة لتقدميها إلى نظرائهم.

ملحوظة للمعلم: إذا كنت ال تعلم بالفعل، فقم قبل بدء هذا الدرس حتديد اجتاه الشمال في الفصل وفي 
املساحة اخلارجية التي يستخدمها التالميذ في جوالت االستطالع. سيمكنك استخدامها في األنشطة التالية.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الكثير! شكًرا لكم على مراجعة هذا األفكار الكبيرة واملفردات. خالل اليومني القادمني، سنقوم 

بعرض كل ما تعلمناه من خالل ابتكار خريطة البيئة املباشرة حول مدرستنا.
اخلريطة هي لوحة ورقية تعرض لألشخاص أماكن وجود األشياء. قد تساعدنا اخلرائط على اكتشاف 

األماكن التي نتوجه إليها.
عند النظر إلى اخلريطة، ميكنك العثور على املكان الذي تريد التوجه إليه وأفضل طريقة للوصول إلى هناك.

هل قام أي منكم باستخدام خريطة للتوجه إلى مكان ما؟

يقوم املعلم مبا يلي: السماح لتلميذين إلى ٣ تالميذ مبشاركة جتاربهم.

يقول املعلم ما يلي:
انتقلوا إلى الصفحة ٨5 في كتاب التلميذ من فضلكم.

حتت عنوان "استخدام اخلريطة" في مقدمتها.

استخدام خريطة
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املدرسة في اجتاه                  من املنزل.

من امللعب. املستشفى في اجتاه       

مدرسة
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يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي:
في أعلى الصفحة، ستشاهدون شيًئا ما يطلق عليه "البوصلة". ستساعدكم في حتديد الطريق املتجهني إليه 

على اخلريطة وأي طريق تواجهه اآلن. وهي رمز نقوم بكتابته على الورقة ملساعدتنا في توصيل اخلريطة 
الورقية بالعالم احلقيقي حولنا.

دعونا ننظر إلى احلروف املكتوبة على البوصلة.
هل يستطيع أي منكم إخبارنا باحلرف األول املوجود في األعلى؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ ممن يرفعون أيديهم لذكر احلرف األول.

يقول املعلم ما يلي:
رائع! احلرف األول، املوجود في األعلى، هو ___ )احلرف األول من كلمة "شمال"(. ستقومون بقراءة 

البوصلة التي ستتحرك في نفس االجتاه املماثل لعقارب الساعة.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا كانت هناك ساعة في الفصل بها عقرب ثواٍن، فوجه نظر التالميذ إلى الساعة 
الكتشاف الطريقة التي تتحرك بها البوصلة.

يقول املعلم ما يلي:
إذن، سنبدأ باجتاه الشمال. من خالل حتريك الدائرة إلى اليمني، سنكتشف االجتاهات الثالثة األخرى: 

الشرق واجلنوب والغرب
قم باإلشارة إلى اجتاه الشمال بإصبعك، ثم قوموا مبتابعة الدائرة بينما أقوم بقراءة االجتاهات األخرى.

شرق.
جنوب.
غرب.

يقوم التالميذ مبا يلي: متابعة البوصلة باستخدام اإلصبع.

يقول املعلم ما يلي:

الشيء الرائع في هذه االجتاهات أنها ال تتغير أبًدا. فالشمال يظل دائًما في اجتاه الشمال. ميكن أن 
تساعدنا معرفة اجتاه الشمال في اكتشاف طريقنا! لقد قمنا بقراءة االجتاهات في اخلريطة الورقية لدينا. 
اآلن، هيا نكتشف ما تشير إليه هذه االجتاهات في العالم املوجود حولنا. هل ميكنك الوقوف من فضلكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: القيام في أماكنهم.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، توجهوا ناحية _______ )اجلدار أو أي شيء اخر موجود في اجتاه 
الشمال في الفصل(. حسًنا، اآلن أنتم تتجهون ناحية الشمال! سأقوم بتسمية هذا االجتاه "شمال" حتى 

ميكننا التدرب والتذكر.

يقوم املعلم مبا يلي: السير إلى املعلَم أو اجلدار الذي يتجه نحوه التالميذ ولصق عالمة "الشمال" على 
اجلدار.

يقول املعلم ما يلي: اآلن هيا نتجه إلى الشرق. قوموا ببسط ذراعكم األمين مبستوى الكتف واإلشارة إلى 
االجتاه. اآلن، استديروا ملواجهة املكان الذي تشيرون إليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى اجلانب بالذراع األمين، وبعد ذلك االستدارة 9٠ درجة 
ملواجهة الشرق.

يقوم املعلم مبا يلي: السير إلى املعلَم أو اجلدار الذي يتجه نحوه التالميذ ولصق عالمة "الشرق".

يقول املعلم ما يلي: حسًنا، اآلن أنتم تتجهون ناحية الشرق! دعونا نردد االجتاهات األربعة بالترتيب مرة 
أخرى. "الشرق واجلنوب والغرب".

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد االجتاهات مع املعلم.

 يقول املعلم ما يلي: حسٌن! من ميكنه ذكر االجتاه الذي يأتي بعد الشرق؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدِع أحد التالميذ للرد على ماهو االجتاه التالي: جنوب.
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يقول املعلم ما يلي: نعم، االجتاه التالي هو اجلنوب! اآلن هيا نتجه إلى اجلنوب. سنقوم بنفس األشياء التي 
قمنا بها من قبل. قوموا ببسط ذراعكم األمين مبستوى الكتف واإلشارة إلى االجتاه. اآلن، استديروا ملواجهة 

املكان الذي تشيرون إليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى اجلانب بالذراع األمين، وبعد ذلك االستدارة 9٠ درجة 
ملواجهة اجلنوب.

يقوم املعلم مبا يلي: السير إلى املعلَم أو اجلدار الذي يتجه نحوه التالميذ ولصق عالمة "اجلنوب".

يقول املعلم ما يلي: لدينا اجتاه آخر باٍق: الغرب! ملعرفة اجتاه الغرب، سنستخدم الطريقة ذاتها. قوموا 
ببسط ذراعكم األمين مبستوى الكتف واإلشارة إلى االجتاه. اآلن، استديروا ملواجهة املكان الذي تشيرون 

إليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى اجلانب بالذراع األمين، وبعد ذلك االستدارة 9٠ درجة 
ملواجهة الغرب.

يقوم املعلم مبا يلي: السير إلى املعلَم أو اجلدار الذي يتجه نحوه التالميذ ولصق عالمة "الغرب".

يقول املعلم ما يلي: دعونا نتدرب على التوجه إلى هذه االجتاهات مرة أخرى!

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة التالميذ بالعودة إلى اجتاه الشمال، ثم يكرروا التوجه إلى الشرق واجلنوب 
والغرب مرة أخرى. عندما يتجه التالميذ للخلف إلى الغرب، اطلب منهم اجللوس مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي:
دعونا نرجع إلى اخلريطة في كتب التالميذ لدينا. ميكنكم رؤية اخلريطة أسفل البوصلة. ما األماكن التي 

ترونها 
على اخلريطة؟

يقوم املعلم مبا يلي: اقبل ردود التالميذ حتى يتم حتديد املعالم على اخلريطة. قّدم املساعدة عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
تذكروا، ستخبرنا البوصلة عن كيفية ظهور االجتاهات في العالم احلقيقي على اخلريطة. في اخلريطة لدينا، 

يكون اجتاه الشمال في أعلى البوصلة. هذا يعني أنه في حالة رسم مكان أعلى آخر، فهو في اجتاه الشمال. 
إذا كان هناك مكان على ميني مكان آخر، ماذا سيكون اجتاهه؟

انظروا إلى البوصلة ملساعدتكم.
ليخبر كل منكم زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:
املكان املوجود على اليمني سيكون باجتاه الشرق.

اآلن، كل منكم يعمل مع زميله اجملاور إلكمال اجلمل املوجودة أسفل الصفحة. ستقومون باختيار اجتاه 
لكل االجتاهات الفارغة. انظروا إلى العالمات اخلاصة بنا إذا احتجتم ملساعدة في نطق الكلمات اخلاصة 

باالجتاهات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدموا اخلريطة إلكمال اجلمل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل اجملاور إلكمال اجلمل.

يقول املعلم ما يلي:
املدرسة في اجتاه الشمال من املنزل.

املستشفى في اجتاه الشرق من امللعب.
إذا لم تصل أنت وزميلك اجملاور إلى اإلجابات الصحيحة، فقوموا بتغييرها.

يقوم التالميذ مبا يلي: إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي:
إنه لعمل رائع أن نتعلم شيًئا جديًدا اليوم. فاالجتاهات مهمة لنا كي نتعلَّم، ذلك ألننا سوف نرسم خريطة 

للعالم احمليط بنا هنا - في املدرسة!
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ر بيئتهم املدرسية. سوف يستخدمون  4. سوف ُينهي التالميذ درس اليوم بعمل مسّودة أولية خلريطة تصو=
صفحة ٨6 بعنوان "مسودة خريطة" من كتاب التلميذ في عمل املسّودة.

يقول املعلم ما يلي:
تعني املسّودة األولية يعني التدّرب على الشيء.

أنتم بحاجة إلى التدّرب على رسم اخلريطة قبل أن تتمكنوا من حتويلها إلى ملصق كبير.
انتقلوا إلى الصفحة ٨6 في كتاب التلميذ.

 الصفحة بعنوان "مسودة خريطة".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم مسّودة أولّية خلريطتك.

يقول املعلم ما يلي:
تذّكروا عندما جتّولتم في اخلارج لعمل مالحظات.

تذّكروا جميع الكائنات احلية واألشياء الغير حية التي رأيتموها.
نتم ما رأيتموه في الصفحتني 75 و76 من كتاب التلميذ. لقد دوَّ

ينبغي أن تضعوا كل هذه األشياء على خريطتكم.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم إطار محيطي للمنطقة اخلارجية التي استخدمها التالميذ في جولة املالحظة 
باليوم الثاني على السبورة، على أن يكون اجتاه الَشمال ألعلى. تسمية شيء واحد رئيسي )شجرة، سور، 

حائط، ما إلى ذلك( في كل اجتاه من االجتاهات األربعة.

يقول املعلم ما يلي: حاولوا تذّكر املكان الذي وجدمت فيه كل غرض وضعوه في مسّودتكم األولية. إذا 
مررمت بـ ___ )عالمة مميزة مستخدمة في الرسم(، فقد كنتم متجهون شمااًل. إذا مررمت بـ ___ 

)عالمة مميزة أخرى مستخدمة في الرسم(، فقد كنتم متجهون شرًقا، وهكذا. حاولوا وضع األغراض التي 
وجدمتوها في أماكنها الصحيحة، حتى يتمكن أي فرد من إيجادها. ليس عليكم رسم صور دقيقة اليوم، 

استخدموا فقط أشكااًل لتمثيل الفئات التالية "كائنات حية"، و"جمادات"، و"ماء".
يبنّي لكم املفتاح الوارد باألسفل األشكال املطلوب استخدامها مع كل فئة.

يقوم التالميذ مبا يلي: عمل مسّودة أولية خلريطة.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الوقت، فيمكنك اصطحاب التالميذ للخارج مرة أخرى لعمل مسّوداتهم األولية 
داخل املنطقة التي يرسمونها. لن تتوفر معالم مائية في كل أفنية املدارس. يجوز للتالميذ رسم أي ِبَرك 

صغيرة رأوها حال أمطرت مؤخًرا، كما ميكنهم التغاضي عن املعالم املائية إذا لم يوجد أي منها.
5. اخلتام: أنِه الدرس مبراجعة ما قام به الصف اليوم واشرح ما سيقوم به غًدا.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم، أنشأمت مسّودة أولية خلريطة بيئتنا املدرسية.

والغد، سوف تصنعون نسخة كبيرة من هذه اخلريطة وتعرضونها على أقرانكم.
سوف تكتبون جماًل عن التفاصيل بخريطتكم.

الغربالشرق

الشمال

اجلنوب

86

الفصل األول: بيئتنا

 

دة أولية خلريطتكم. ارسم مع زمالئك مسوَّ
مسودة خريطة

املفتاح
= حّي

= غير حّي

= ماء
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شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: راجع ما أجنزه التالميذ في اليوم السابق. سوف ينتهي التالميذ من عمل ملصقهم اليوم.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
باألمس، بدأمت في عمل مسّودة أولية، أو تدريب، ملشروع امللصق.

سوف أستخدم عصي األسماء في اختيار تالميذ ليخبروا الصف عن كائن حي حّددوه على ورقة العمل 
اخلاصة بهم مبثلث أخضر.

بعد ذلك، سنتهجى اسم هذا الشيء مًعا على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ. سوف يذكر كل تلميذ منهم كائًنا 
حًيا )شجرة، أو وردة، أو شجيرة مثاًل( ثم سؤال الصف عن أول حرف من الكلمة في رأيهم، وكتابة الكلمة على 

السبورة حتت عنوان "كائنات حّية".

يقول املعلم ما يلي:
إذا ناديت باسمكم هذه املرة، فأخبروني من فضلكم بجماد حددمتوه على ورقة العمل مبربع أسود.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ آخرين. سوف يذكر كل تلميذ 
منهم جماًدا )صخرة، أو مبنى، أو سيارة متوقفة مثاًل( سؤال الصف عن كيفية تهجئة الكلمة. ثم كتابة الكلمة 

على السبورة حتت عنوان "جمادات". كرر االمر مع املوارد املائية.

٢. سوف يتعني على التالميذ تسمية األشياء التي وجدوها في كتاب التلميذ اخلاص بهم. وميكنهم نقل 
الكلمات من السبورة. إذا كان لدى التلميذ شيء غير مذكور على السبورة، فيمكنك مساعدته على تهجئة 

الكلمة أو إضافتها إلى القائمة املكتوبة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي:
أخرجوا من فضلكم كتاب التلميذ وافتحوه على صفحة ٨6.

لدينا عدد ال بأس به من الكلمات على السبورة.
إذا كانت الكلمة الدالة عن الشيء اخلاص بك مكتوبة على السبورة، فاكتبها فوق الشكل الوارد على خريطتك 

هكذا.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
كتابة الكلمات الشائعة جًدا لتسمية   

الصور.
كتابة جمل لوصف األماكن املوجودة في   

البيئة باستخدام اخلصائص اجلغرافية.
ابتكار مشروع امللصق النهائي   

للخريطة.

كائن حي،  
جماد،  
مصدر مائي،  
بيئة  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السابع

املواد املستخدمة

ورق قالب أو أقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ
سبورة

طباشير أو أقالم 
حتديد

ورق ملصقات كبير 
)ورقة لكل مجموعة(

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم املعلم مبا يلي: رسم مثلث أخضر كبير على السبورة. ورسم خط متجه ألعلى يبدأ من رأس املثلث. ثم 
كتابة "شجرة" بجوار اخلط.

يقول املعلم ما يلي:
اكتبوا جميع الكلمات التي تعرفونها أو جتدونها في قائمتنا.

إذا احتجتم إلى كلمة غير مكتوبة على السبورة، كنتم تعرفون تهجئتها فاكتبوها من فضلكم.
أما إذا كنتم ال تعرفون تهجئتها، فارفعوا أيديكم وسوف آتي ملساعدتكم على كتابتها. إذا لم تتمكنوا من 

تسمية جميع األشياء فال بأس.

يقوم التالميذ مبا يلي: تسمية الصور في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل ملساعدة التالميذ على تسمية صورهم.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، بعد أن أنهى اجلميع تسمية الصور
سوف تكتبون جماًل عن عناصر خريطتكم.

٣. سوف يكتب التالميذ جمل توضح فهمهم لالجتاهات األساسية بالنسبة إلى خريطتهم. سوف يبدؤون 
بإكمال جملة ثم ينتهون بكتابة جملتهم اخلاصة في صفحة ٨7 من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
سوف تنظرون إلى خريطتكم وتكتبون جماًل عن االجتاهات التي تقع فيها عناصر معينة.

انتقلوا إلى الصفحة ٨7 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخِدم خريطتك إلكمال اجلمل التالية. بعد ذلك، اكتب جملة عن العناصر 
املوجودة في خريطتك.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الصفحة في كتاب التلميذ.

ق مع معلمي اللغة العربية  م مستوى الدعم املناسب ملستوى التعلُّم احلالي للتالميذ. ونس= ملحوظة للمعلم: قد=
و/أو اإلجنليزية للتأكد من أن مستوى القراءة والكتابة مناسب للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
ُتعد القدرة على استخدام اخلريطة أمًرا مهًما للغاية للتمّكن من التجول في بيئة ما.

وأنتم جميًعا تبلون حسًنا في استخدام خريطتكم لشرح أماكن األشياء في فناء املدرسة.

4. سوف ينتهي التالميذ اآلن من عمل ملصقهم.

يقول املعلم ما يلي:
حان الوقت للتعاون مًعا على إنهاء ملصقات اخلريطة.

اآلن، معك أنت والزميل املجاور خريطتان.
تعاونا مًعا على صنع خريطة جديدة تضعونها على ملصقكم الكبير.

وهذا يعني أنه إذا كان الشيء نفسه مكرًرا لديكما في رسمتكما، فإنكما حتتاج فقط إلى وضعه مرة واحدة 
على امللصق النهائي اخلاص بكما. إذا كان لديكما الكثير من األشياء اخملتلفة في الرسم، فسيتعني عليكما 

العمل مًعا لتحديد ما ستضعونه على ملصقكما.
هذه املرة، سوف ترسمان األغراض الفعلية بداًل من استخدام األشكال.

ولّونوا هذه الصور بأقالم التلوين خاصتكم.
اكتبوا عباراتكم بأفضل خط يد لديكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: استكمال نشاط اخلريطة بالتعاون مع زميل.

ملحوظة للمعلم: إذا توفرت معك مواد، مثل ورقة ملصق كبير لكل مجموعة من التالميذ، وأقالم حتديد، وأقالم 
تلوين، فيمكنك تكليف التالميذ بعمل نسخة من ورقة العمل مبقياس رسم كبير باعتبارها مشروع امللصق 
النهائي اخلاص بهم. إذا لم تتوفر املواد، فينبغي للتالميذ عمل الرسم النهائي في صفحة ٨9. ُقص هذه 

الصفحة إن أمكن لتقدميها إلى الصف.
5. اخلامتة: سوف ُينهي التالميذ مشروعهم اليوم ويستعدون لتقدميه إلى الصف خالل الدرس القادم.

يقول املعلم ما يلي:
لقد أحسنتم صنًعا بإنهاء مشروع ملصق اخلريطة اليوم.

غًدا سوف تشاِركون عملكم الرائع مع بقية الصف.
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استخِدم خريطتكم إلكمال اجلمل التالية. بعد ذلك، اكتب جملة عن العناصر 
املوجودة في خريطتكم.

د االجتاه حدِّ
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شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: راجع ما أجنزه التالميذ في اليوم السابق. سوف يشاِرك التالميذ ملصقاتهم اليوم. اإلرشادات

إذا احتاج التالميذ إلى مزيد من الوقت لالنتهاء، فبإمكان بعضهم إنهاء خرائطهم أثناء مشاركات 
اآلخرين.

يقول املعلم ما يلي:
لقد أنهيتم أنتم مع زمالئكم باألمس خريطة اسمها "ملصق بيئتنا".

واليوم سوف تشاِركون اخلريطة مع الصف.
ما بعض األشياء الواجب علينا تذّكرها عندما نتحدث أمام الصف؟

سوف أستخدم عصي األسماء لطلب بعض األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار مجموعة تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: استرجاع القواعد اإلرشادية للمشاركة مع الصف.

ملحوظة للمعلم: ينبغي أن تتضمن اإلجابات أشياًء مثل: التحدث بصوت مرتفع حتى يتمكن جميع التالميذ 
من السماع، وإجراء تواصل بصري مع اجلمهور وعدم إدارة الظهر لهم، واالستماع بهدوء واحترام. إذا لم 

م لهم اقتراحات تساعدهم على ممارسة السلوكيات اجليدة للحديث العام. يذكر التالميذ مثل ذلك، فقد=
يقول املعلم ما يلي:

 سوف أبنّي لكم العادات اجليدة في إلقاء عرض تقدميي.

يقوم املعلم مبا يلي: توضيح طريقة عرض ملصق اخلريطة تقدميًيا. واستخدام السلوكيات املوضحة أعاله: 
الصوت املرتفع والتواصل البصري وعدم إدارة الظهر وما إلى ذلك.

ينبغي أن يتضمن كالمك أشياًء مثل ما يلي:
الزميل أ )أنت(: لقد تعاوّنا أنا وزميلي _______ على عمل هذا امللصق. ُتسمى خريطتنا "ملصق 

بيئتنا". سوف نعرض لكم بعض الكائنات احلية واألشياء الغير حية التي وجدناها في فناء املدرسة. لقد 
اخترنا الصخرة للجماد واخلنفساء للكائن احلي. )أِشر إلى الصورة على ملصقكم عند ذكر العناصر(. توجد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
مشاركة امللصق مع الصف.  
مة في    االستماع للمعلومات املقدَّ

ملصقات اجملموعات األخرى باحترام.
مقارنة التشابهات واالختالفات.  

كائن حي،  
جماد،  
مصدر مائي،  
بيئة  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

ملصقات اليوم  قلم رصاصكتاب التلميذ
السابع

نظرة عامة الدرس الثامن

٢٠١٨٢٠١٩/
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اخلنفساء في [االجتاه] الصخرة. ويوجد املصدر املائي في [االجتاه] اخلنفساء.
شكًرا لكم على االستماع لعرضنا التقدميي.

٢. سوف يقدم جميع مجموعات الزمالء خريطتهم إلى الصف. إذا لم يتوفر وقت كاٍف ملشاركة كل مجموعة 
مع الصف بأكمله، فاقسم الفصل إلى مجموعتني أو ثالث حتى يلقي الزمالء عرضهم التقدميي إلى مجموعات 

أصغر.

يقول املعلم ما يلي:
هل لدى أيٍّـ منكم أي أسئلة قبل أن نبدأ؟

سوف أستخدم عصي األسماء لتحديد الترتيب الذي ستلقون به عروضكم التقدميية.
إذا ناديت على اسمك أو اسم زميلك، فقد حان دوركما إللقاء العرض.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء لتحديد الترتيب الذي سيلقي به التالميذ العروض التقدميية. 
ينبغي إخراج العصا من الوعاء مبجرد أن تلقي اجملموعة عرضها التقدميي حتى ال ُتسحب العصا مرة 

أخرى. مواصلة اختيار العصي حتى تلقي جميع اجملموعات عرضها.

يقوم التلميذ مبا يلي: تقدمي ملصقه عند مناداته. واالستماع بهدوء واحترام عندما ُتلقي مجموعة أخرى 
عرضها التقدميي.

٣. بعد أن تنتهي جميع اجملموعات من التقدمي، سوف يحلل التالميذ مشروعهم في صفحة 9١، بعنوان 
"استعراض بيئتنا" من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم على مشاركة ملصقاتكم الرائعة.

مبا أنكم جميًعا انتهيتم اآلن، فسوف تقارنون ملصقكم مع ملصق مجموعة أخرى.
افتحوا من فضلكم كتاب التلميذ على الصفحة 9١.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 9١.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: أجب بالرسم والكتابة. ما أوجه اختالف خريطتكم عن خريطة اجملموعة 
األخرى؟.

يقول املعلم ما يلي:
ميكنكم اختيار اجملموعة التي ترغبون في مقارنة ملصقها مع ملصقكم.

سوف ترسمون أو تكتبون جملة توضح وجه االختالف بني ملصقيكما وجملة توضح وجه التماثل بينهما.

يقوم التلميذ مبا يلي: إكمال صفحة 9١ في كتاب التلميذ.

ملحوظة للمعلم: في ورقة العمل هذه، تتوفر مساحة للكتابة ومساحة للرسم. في كثير من األحيان، تتباين 
قدرة التالميذ في الفصل الواحد. البعض قد يتمّكن من كتابة جملة ورسم صورة، أما البعض اآلخر فيتمّكن 

من رسم صورة وتسميتها. وآخرون قد ال يستطيعون سوى الرسم فقط. كلّف التالميذ ببذل أقصى ما 
يستطيعونه وقّدم لهم الدعم إذا احتاجوا إليه.

4. اخلتام: استخدم هذه الفرصة ملراجعة ما تعّلمه التالميذ طوال الفصل ومعاينة الفصل 2.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع جميًعا!

لقد استمتعت حًقا بالتعلُّم معكم خالل هذا الفصل وبرؤية جميع خرائط "ملصق بيئتنا".
لقد عملتم بجد في تعلَّم البيئات اخملتلفة في مصر والكائنات احلية واألشياء الغير حية احمليطة بكم.

في الفصل التالي، سوف نتحدث عن طريقة اللعب في كل بيئة ونتعلَّم احلركات التي نستخدمها في اللعب.
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أجب بالرسم والكتابة.
مراجعة خريطة بيئتنا

ما أوجه اختالف خريطتكم عن خريطة اجملموعة األخرى؟ 

ما أوجه التشابه بني خريطتكم وخريطة اجملموعة األخرى؟

خريطتهم

خريطتهم

خريطتنا

خريطتنا
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

العالم من حولي

الفصل الثاني

جتول في البيئة
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نظرة عامة على الفصل
جتول في البيئة

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

باالعتماد على ما تعلّموه سابًقا عن الكائنات احلية واألشياء اكتِشف
غير احلية، سيكتِشف التالميذ الصلة بني أجزاء الكائنات 

احلية وكيفية استخدامها للبقاء على قيد احلياة. كذلك سوف 
يستكشف التالميذ طريقة حركة الكائنات احلية واألشياء غير 

احلية وما يسبب تغيًرا في احلركة.

٣

سوف يتعلَّم التالميذ عن وسائل النقل اخملتلفة في مصر تعلَّم
ويصّنفونها وفًقا للبيئة التي ُتستخدم فيها للتنقل. وسوف 

يتعلَّم التالميذ السلوك املناسب أثناء االنتقال بوسائل 
املواصالت وقواعد املرور والالفتات املستخدمة في مصر.

٢

سوف يصمم التالميذ منوذًجا ألحد أشكال وسائل املواصالت شاِرك
باستخدام مواد من البيئة احمليطة ويشاِركونه.

٣



١94 جتول في البيئة

املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها
جتول في البيئة

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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مؤشرات التعلّم
على مدار هذا الفصل، سيسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
قراءة الكلمات الشائعة بكثرة بالنظر إليها.  
جتزئة الكلمات أحادية املقطع املنتظمة هجائًيا.  
القراءة مبستوى كاٍف من الدقة والطالقة لدعم الفهم.  
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
حتديد الفكرة العامة للنص وإعادة سرد املعلومات   

األساسية فيه.
استخدام التمثيالت البصرية واملعلومات املتوفرة لوصف   

األفكار األساسية في النص.
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  

الكتابة:
كتابة ُجَمل من كلمتني أو ثالث كلمات.  
كتابة الكلمات الشائعة بكثرة.  
ترتيب الكلمات لتكوين جمل.  
إضافة رسومات لتوضيح املعنى.  

التحدث واالستماع:
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشة.  
تقدمي وصف باستخدام تفاصيل ذات صلة.  
تكوين جمل كاملة مالئمة للمهمة واملوقف.  

الرياضيات:
العّد باآلحاد والعشرات حتى ١٠٠.  

العلوم:
حتديد أجزاء األشياء وكيفية اتصال كل جزء باآلخر.  
تقدمي أدلة على أن كافة الكائنات تتكون من أجزاء تساعدها   

على تنفيذ الوظائف األساسية للحياة )األجزاء اخلارجية(.
تنمية الوعي بالعالقات بني خصائص الكائنات احلية   

وقدرتها على تلبية احتياجاتها األساسية التي تدعم منوها 
وبقاءها على قيد احلياة.

مقارنة األساليب اخملتلفة حلركة األشياء.  
شرح أنه يجب أن يكون هناك سبب حلدوث تغيرات في   

حركة األشياء.
تنمية قدرات تنفيذ عملية التصميم.  

الدراسات االجتماعية:
تصنيف أشكال وسائل املواصالت وتأثيراتها احملتملة على   

البيئة )التلوث، إلخ(.
التعبير عن أهمية أشكال وسائل املواصالت )باستخدام   

الرسومات أو التعبيرات اللفظية مثاًل(.
إظهار السلوكيات املناسبة وااللتزام بها عند استخدام   

وسائل املواصالت اخملتلفة.
تصميم منوذج إلحدى وسائل املواصالت باستخدام مواد   

من البيئة احمليطة.
حتديد معاني إشارات املرور والالفتات املرورية واإلشارة   

لها.
لعب األدوار لتجسيد اّتباع قواعد املرور واملواصالت.  

اإلعالم التربوي واملكتبات:
استخدام التلميحات حلل ألغاز عن السلوكيات الصحيحة.  

الربط بالقضايا املصرية
قضايا البيئة والتنمية: نحن مسئولون عن البيئة. يجب علينا احملافظة على كوكب األرض. 

نحن جزء من مجتمع يعتني بالبيئة

املواطنة: نحن ننتمي للوطن: نحن جزء من العائلة البشرية الكبيرة ولدينا جميًعا واجبات 
وعلينا مسئوليات
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:١
التعّرف على أجزاء النباتات واحليوانات وحتليل رسوماتها التخطيطية.  
مناقشة كيف أن أجزاء النباتات واحليوانات ضرورية للبقاء على قيد احلياة.  
تصنيف وظائف األجزاء اخملتلفة للنباتات واحليوانات.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٢
تصنيف احليوانات واألجزاء التي تستخدمها للحركة.  
تصنيف أساليب حركة احليوانات.  
ذكر اسم حركة التالميذ واحليوانات واأللعاب ومحاكاتها وترديد أغنية عنها.  
تعلُّم املفردات األكادميية: الفعل.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٣
استعراض احلركات من أجل ممارسة لعبة.  
استكشاف طريقة حركة األشياء واملقارنة بني تلك احلركات.  
اكتشاف أن الدفع/الشد يسبب تغيًرا في احلركة.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
عقد صلة بني أجزاء األشياء احلية وأجزاء نظام النقل.  
تعلُّم وسائل املواصالت اخملتلفة.  
تعلُّم البيئات التي تسير فيها وسائل املواصالت.  
تعلُّم تأثير وسائل املواصالت على البيئة.  
التدّرب على كتابة الكلمات الشائعة بكثرة.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:5 تعلَّ
حتديد السلوكيات املناسبة في كل شكل من وسائل املواصالت.  
حل ألغاز عن السلوك الصحيح.  
تعلُّم القواعد والالفتات العامة للمرور.  
كتابة اجلمل عن السلوكيات املناسبة وقواعد املرور.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:6
احلصول على املواد من البيئة احمليطة.  
تصميم منوذج لوسائل املواصالت.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:7
بناء منوذج ألحد أشكال وسائل املواصالت باستخدام مواد من البيئة احمليطة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٨
عرض النموذج على الصف.  
حتليل عمل التالميذ اآلخرين مقارنة بأعمالهم.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل ٢
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نظرة عامة الدرس األول

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بالفصل اجلديد.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
سوف نبدأ فصاًل جديًدا ُيسمى "التنقل في أنحاء بيئتنا".

ما الذي تتوقعون أن نتعلَّمه؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل مواصلة الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: التنبؤ مبا قد يكون جزًءا من الفصل اجلديد.

يقول املعلم ما يلي:
كل هذه كانت أفكاًرا جيدة.

في هذا الفصل، سوف نتعلَّم كيف تعمل أجزاء األشياء مًعا من أجل التحّرك. سوف نتعلَّم أيًضا عن وسائل 
النقل، أو كيف ينتقل الناس واألشياء من مكان إلى آخر.

في نهاية الفصل، سننشيء منوذًجا أو نسخة صغيرة إلحدى وسائل النقل!

2. يقوم املعلم مبا يلي: إشراك التالميذ في مناقشة ملراجعة الكائنات احلية واألشياء غير احلية.

يقول املعلم ما يلي:
في الفصل األخير، أنشأمت خريطة للبيئة.

هذه اخلرائط أظهرت وجود جمادات.
فما بعض األشياء غير احلية املوجودة على خريطتكم؟
من فضلكم، ارفعوا أيديكم واذكروا اسم جماد واحد.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم وذكر اسم األشياء غير احلية املوجودة في البيئة عندما 
يختارهم املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ أو 4 تالميذ ممن يرفعون يدهم حتديد األشياء غير احلية املوجودة في البيئة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
التعّرف على أجزاء النباتات واحليوانات   

وحتليل رسوماتها التخطيطية.
مناقشة كيف أن أجزاء النباتات   

واحليوانات ضرورية للبقاء على قيد احلياة.
تصنيف وظائف األجزاء اخملتلفة   

للنباتات واحليوانات.

رسم تخطيطي  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

ورق قالبأقالم حتديد قلم رصاصكتاب التلميذ

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
لقد أظهرت اخلرائط أيًضا وجود كائنات حية.

فما بعض الكائنات احلية على خريطتكم؟
من فضلكم، ارفعوا أيديكم واذكروا اسم كائن حي واحد.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم وذكر اسم الكائنات احلية املوجودة في البيئة عندما يختارهم املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ أو 4 تالميذ ممن يرفعون يدهم لتحديد الكائنات احلية املوجودة في البيئة.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم التذّكر!

أحد األشياء اخملتلفة التي متيز الكائنات احلية هو أنها تتحرك.
سوف نتعلَّم عن أساليب حركة الكائنات احلية.
ولكن أواًل، علينا أن نتعلم أجزاء هذه الكائنات.

3. يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي مفهوم األجزاء وكيفية اتصالها ببعضها بعًضا من خالل حتليل رسم 
تخطيطي للنبات في صفحة __ من كتاب التلميذ.

مة  ملحوظة للمعلم: يستخدم كتاب التلميذ فكرة بنك الكلمات. وهو عبارة عن مجموعة من املفردات املقدَّ
للتالميذ بهدف ززيادة تعّودهم على املصطلحات األساسية. قد حتتاج إلى قضاء بضع دقائق في احلديث عن 

فكرة بنك الكلمات والتحدث إلى التالميذ عن كل كلمة متضمنة فيه.
يقول املعلم ما يلي:

تتكّون األشياء غير احلية والكائنات احلية من أجزاء.
وكل جزء مختلف له وظيفة مختلفة. فكروا مثاًل في القلم الرصاص.

القلم له سن. نحن نستخدم السّن في الكتابة. كما أن له ممحاة في طرفه. لذا نستخدم الطرف في املسح.
اليوم، سوف نتعلم عن أجزاء الكائنات احلية من خالل مراجعة أجزاء من النبات واكتشاف وظيفة كل جزء.

وسوف نفعل ذلك من خالل دراسة رسم تخطيطي.
الرسم التخطيطي هو رسم ُيظهر أجزاء شيء ما.

هل ميكنكم تكرار ترديد الكلمة وتعريفها معي؟ رسم تخطيطي.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار ترديد كلمة "رسم تخطيطي".

يقول املعلم ما يلي: الرسم التخطيطي هو رسم ُيظهر أجزاء شيء ما.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار ترديد اجلملة.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة 95، بعنوان "أجزاء النبات".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 95.

يقول املعلم ما يلي:
تعمل أجزاء النبات مًعا ملنح النبات ما يحتاج إليه.

ما الذي يحتاج إليه النبات؟
من فضلكم، ارفعوا أيديكم واذكروا اسم شيء واحد يحتاج النبات إليه.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وذكر اسم شيء واحد يحتاج النبات إليه، عندما ينادي املعلم عليهم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ أو 4 تالميذ ممن يرفعون أيديهم بتذّكر األشياء التي يحتاج النبات إليها.
يقول املعلم ما يلي:

يحتاج النبات إلى ضوء الشمس واملاء والتربة والهواء.
لنلِق نظرة على الرسم التخطيطي الكتشاف وظيفة كل جزء.

سوف أقرأ اسم اجلزء.
حينها تشيرون إليه.

يقول املعلم ما يلي: أول كلمة في البنك هي: أوراق

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى ذلك اجلزء من النبات بعد قراءة الكلمة.

ُتثبِّت النبات في األرض. 
 متتص 

املاء من التربة.

يحافظ على النبات في 
وضع قائم. ينقل املاء 

من اجلذور إلى األجزاء 
اخملتلفة من النبات.

 تسمح بدخول الهواء. 
تستخدم ضوء الشمس في 

صنع الغذاء.

تتكون بها البذور.

95

أجزاء النبات
استخِدم بنك الكلمات لكتابة أسماء أجزاء النبات. صل جزء النبات بوظيفته.

الساقاألوراق اجلذور الزهرة
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يقوم املعلم مبا يلي: قراءة اسم كل جزء. والتأكد من أن التالميذ يشيرون إلى اجلزء الصحيح. واستخدام 
نسختك من كتاب التلميذ لتوضح إلى التالميذ املكان الذي تشير إليه بعد إعطائهم بضع ثواٍن لإلشارة إلى 

اجلزء املقصود من النبات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدم بنك الكلمات لتحديد اسم أجزاء النبات.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكنكم كتابة اسم األوراق بنقل الكلمة األولى في بنك الكلمات على السطر اجملاور 
لألوراق؟

 يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اسم أوراق النبات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة. تكرار العملية أعاله مع الساق 
واجلذور والزهرة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: اجلزء الثاني من الرسم التخطيطي للنبات يطلب من التالميذ التفكير في وظيفة أو 
مهمة كل جزء من النبات. قد ال يتمكن بعض التالميذ من قراءة الكتابة الواردة على الصفحة، ولذا قد يتعني 

عليك قراءة توصيفات الوظائف أكثر من مرة.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن بعد أن عرفنا أجزاء النبات، لنكتِشف وظيفة كل جزء أو مهمته. تقول اإلرشادات:

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صل جزء النبات بوظيفته.

يقول املعلم ما يلي:
استمعوا جيًدا إلّي أثناء قراءة وظيفة اجلزء.

وبعد ذلك حددوا اجلزء الذي يؤدي هذه الوظيفة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
تثّبت النبات في األرض. ومتتص املاء من التربة.

يقوم املعلم مبا يلي: التفكير بصوت عاٍل في كيفية حتديد اجلزء الذي يؤدي هذه الوظيفة.

يقول املعلم ما يلي:
دعوني أفّكر في األمر…العبارة تقول: "تثّبت النبات في األرض. ومتتص العناصر الغذائية واملاء من التربة". 

هذا يعني أن اجلزء البد وأن يكون في األرض.
وأنا أرى أن اجلذور في األرض.

أعتقد أن اجلذور هي ما تثّبت النبات في األرض ومتتص العناصر الغذائية واملاء من التربة. فالنبات يحتاج 
للغذاء، مثل الفيتامينات، الذي يساعده على النمو.

راقبوني وأنا أرسم خًطا ألوصل الوظيفة بكلمة "اجلذور"،
ثم ارسموا خًطا.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع كتاب التلميذ ألعلى ورسم خط لتوصيل الوظيفة بكلمة "اجلذور"،

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم خط لتوصيل الوظيفة بكلمة "اجلذور".

يقول املعلم ما يلي:
لنتابع مع الوظيفة التالية.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: يحافظ على النبات في وضع قائم. وينقل العناصر الغذائية واملاء من 
اجلذور إلى األجزاء اخملتلفة من النبات.

يقول املعلم ما يلي:
العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات، تساعد النباتات واحليوانات على النمو.

فأي جزء يحافظ على النبات في وضع قائم وينقل العناصر الغذائية واملاء من اجلذور إلى األجزاء اخملتلفة؟ 
كيف تعرفون؟

حتدثوا مع الزميل املجاور لكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث مع الزميل املجاور وحتديد اجلزء الذي يؤدي الوظيفة املوصوفة )الساق(.
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يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. واالستماع إلى احملادثات. والتأكد من أن التالميذ يعللون 
أجوبتهم بأدلة.

يقول املعلم ما يلي:
يحافظ الساق على النبات في وضع قائم. لقد سمعت العديد منكم يقول ذلك لزميله، أحسنتم عماًل! الساق 

ينقل العناصر الغذائية واملاء من اجلذور إلى األجزاء اخملتلفة من النبات.
ارسموا خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "الساق".

يقوم التالميذ مبا يلي: ارسموا خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "الساق".

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. والتأكد من أن التالميذ يرسمون خًطا لتوصيل الوظيفة 
الصحيحة بالكلمة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي:
لنتابع مع الوظيفة التالية.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تسمح بدخول الهواء. وتستخدم ضوء الشمس في صنع الغذاء.

يقول املعلم ما يلي:
أي جزء يسمح بتخلل الهواء ويستخدم ضوء الشمس لعمل الغذاء؟ كيف تعرفون؟

حتدثوا مع الزميل املجاور لكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث مع الزميل املجاور وحتديد اجلزء الذي يؤدي الوظيفة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. واالستماع إلى احملادثات. والتأكد من أن التالميذ يعللون 
أجوبتهم بأدلة. ثم استخدام عصّي األسماء ملطالبة بضعة تالميذ بطرح األفكار. إذا أجاب التلميذ األول 

بشكل صحيح، فاختر تلميًذا آخر واسأله 
"هل توافقه على ذلك؟"

يقول املعلم ما يلي:
جيد جًدا! تسمح األوراق بتخلل الهواء.
وتستخدم ضوء الشمس لصنع الغذاء.

ارسموا خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "األوراق".

يقوم التالميذ مبا يلي: ارسموا خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "األوراق".

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. والتأكد من أن التالميذ يرسمون خًطا لتوصيل الوظيفة 
الصحيحة بالكلمة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي:
لنتابع مع الوظيفة األخيرة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تصنع البذور.

يقول املعلم ما يلي:
أي جزء من النبات تعتقدون أنه يصنع البذور؟ كيف تعرفون؟

حتدثوا مع الزميل املجاور لكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث مع الزميل املجاور وحتديد اجلزء الذي يؤدي الوظيفة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. واالستماع إلى احملادثات. والتأكد من أن التالميذ يعللون 
أجوبتهم بأدلة. ثم استخدام عصّي األسماء ملطالبة بضعة تالميذ بطرح األفكار. إذا أجاب التلميذ األول 

بشكل صحيح، فاختر تلميًذا آخر واسأله 
"هل توافقه على ذلك؟"

يقول املعلم ما يلي:
تصنع الزهرة البذور.

ارسم خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "الزهرة".
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يقوم التالميذ مبا يلي: ارسم خًطا لتوصيل الوظيفة بكلمة "الزهرة".

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. والتأكد من أن التالميذ يرسمون خًطا لتوصيل الوظيفة الصحيحة 
بالكلمة الصحيحة.

5. ناقش كيف تتصل أجزاء النبات ببعضها وتعمل مًعا.

يقول املعلم ما يلي:
كل جزء يساعد النبات على احلصول على ما يحتاج إليه.

في رأيكم، ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك جذور؟
كيف تعرفون؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو اثنني لإلجابة عن السؤال قبل مواصلة الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في مناقشة الصف.

يقول املعلم ما يلي:
لنتخّيل اآلن أن هناك جذوًرا متتص العناصر الغذائية واملاء، ولكن ليس هناك ساق. في رأيكم، ماذا سيحدث إذا لم 

يكن هناك ساق؟
احرصوا على توضيح أفكاركم.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو اثنني لإلجابة عن السؤال قبل مواصلة الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة في مناقشة الصف.

يقوم املعلم مبا يلي: مواصلة طرح أسئلة عما قد يحدث إذا لم تكن األجزاء األخرى موجودة )األوراق والزهرة(.

يقول املعلم ما يلي:
كل جزء له أهميته.

فاألجزاء يجب أن تعمل مًعا لتوفر للنبات ما يحتاج إليه.

6. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال من أجزاء النبات إلى أجزاء احليوانات. سوف يحلل التالميذ الرسوم 
التخطيطية للحيوانات في صفحة 96، بعنوان "أجزاء احليوانات". تتوفر صور ومفردات في كتاب التلميذ 

لدعم التالميذ أثناء اكتشاف أجزاء احليوانات ووظائفها.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة 96.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 96.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلَّمنا للتو أجزاء العديد من النباتات، واآلن لنتعلَّم أجزاء احليوانات! سترون في هذه الصفحة املزيد من 

الرسومات التخطيطية.
هذه الرسومات التخطيطية تعرض أجزاء احليوانات.

لنبدأ بذكر اسم احليوانات.
أشيروا إلى احليوان عندما أقول اسمه.

يقوم املعلم مبا يلي: ذكر اسم كل حيوان. والتأكد من أن التالميذ يشيرون إلى احليوان الصحيح.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى` احليوان الذي ذكر املعلم اسمه.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن بعد أن عرفنا أسماء احليوانات، لنحدد اسم كل جزء منها.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: استخدم بنك الكلمات لتحديد أسماء أجزاء احليوانات.

يقول املعلم ما يلي:
اجلزء األول هو "الَصَدفة".

هل ترون حيواًنا في الصفحة لديه َصَدفة؟
أشيروا إلى احليوان ذي الَصَدفة. 96

الفصل الثاني: جتول فى البيئة

استخِدم بنك الكلمات لكتابة أسماء أجزاء احليوانات.
أجزاء احليوانات

صدفة

ذيل

جناح

منقار

أسنان

حوافرزعنفة

رقبة طويلة

قرون

قشور

مخالب

ريش

جراب
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يقوم التالميذ مبا يلي: أشيروا إلى احليوان ذي الَصَدفة.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح! متتلك السلحفاة َصَدفة.

راقبوني وأنا أكتب كلمة "َصَدفة" على السطر الذي يشير إلى َصَدفة السلحفاة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلمة "َصَدفة" على السطر الذي يشير إلى َصَدفة السلحفاة. ارفع الكتاب ألعلى 
حتى يتمكن التالميذ من الرؤية.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن جاء دوركم. كتابة كلمة "َصَدفة" على السطر الذي يشير إلى َصَدفة السلحفاة. تذكروا أن تنظروا إلى 

الكلمة في بنك الكلمات للتأكد من تهجئتها بشكل صحيح. عند االنتهاء، اشطبوا كلمة "َصَدفة" في بنك 
الكلمات لتعرفوا أنكم قد استخدمتموها.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام بنك الكلمات لكتابة كلمة "َصَدفة" على اخلط الذي يشير إلى 
َصَدفة السلحفاة.

يقول املعلم ما يلي:
اجلزء التالي املذكور في بنك الكلمات هو "اجلناح".

هل ترون حيواًنا في الصفحة لديه جناح؟
أشيروا إلى احليوان ذي اجلناح.

 يقوم التالميذ مبا يلي: أشيروا إلى احليوان ذي اجلناح.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح! ميتلك الببغاء جناًحا.

راقبوني وأنا أكتب كلمة "جناح" على السطر الذي يشير إلى جناح الببغاء.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة كلمة "جناح" على السطر الذي يشير إلى جناح الببغاء. ارفع الكتاب ألعلى حتى 
يتمكن التالميذ من الرؤية.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن جاء دوركم. كتابة كلمة "جناح" على السطر الذي يشير إلى جناح الببغاء. تذكروا أن تنظروا إلى الكلمة 

في بنك الكلمات للتأكد من تهجئتها بشكل صحيح. عند االنتهاء، اشطبوا كلمة "جناح" في بنك الكلمات 
لتعرفوا أنكم قد استخدمتموها.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام بنك الكلمات لكتابة كلمة "جناح" على السطر الذي يشير إلى جناح الببغاء.

يقول املعلم ما يلي:
بالنسبة إلى الكلمات اخلمس التالية في بنك الكلمات، سأقرأ الكلمة بصوت عاٍل. تعاونوا مع الزميل املجاور 
لتحديد اجلزء على الصفحة وكتابة الكلمة على السطر الصحيح. عندما تنتهون من تسمية كل جزء، اشطبوا 

الكلمة من قائمتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل املجاور في تسمية أجزاء احليوانات أثناء قراءة املعلم لها.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة األجزاء اخلمسة التالية: زعنفة، ومخالب، وحوافر، وذيل، ومنقار بصوت عاٍل 
واحًدا تلو اآلخر، ومنح التالميذ دقيقة واحدة تقريًبا للبحث عن كل جزء وتسميته قبل قراءة اجلزء التالي. 

التجّول في أنحاء الفصل. والتأكد من أن التالميذ يضعون األسماء بشكل صحيح.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، لألجزاء الستة األخيرة، سأقرأ الكلمة بصوٍت عاٍل وأكتب كل كلمة على السبورة. حاولوا حتديد هذه 

األجزاء بنفسكم. إذا تعثرمت متاًما، فيمكنكم أن تطلبوا املساعدة بهدوء من الزميل املجاور. ال تنسوا شطب 
الكلمة من قائمتكم عندما تنتهون من تسمية كل جزء حتى تتمكنوا من متابعة تقدمكم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة األجزاء الستة التالية: رقبة طويلة، وريش، وقشور، وأسنان، وقرون، وجراب بصوت 
عاٍل واحًدا تلو اآلخر، ومنح التالميذ دقيقة واحدة تقريًبا للبحث عن كل جزء وتسميته قبل قراءة اجلزء التالي. 

كتابة كل كلمة على السبورة بعد قراءتها بصوت عاٍل حتى يتمكن التالميذ من حتديد مكان الكلمة الصحيحة في 
بنك الكلمات. التجّول في أنحاء الفصل. والتأكد من أن التالميذ يضعون األسماء بشكل صحيح.
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يقوم التالميذ مبا يلي: العمل بشكل مستقل على تسمية أجزاء احليوانات أثناء قراءة املعلم لها.

7. ادعم التالميذ في اكتشاف أن أجزاء احليوانات تساعدها على البقاء على قيد احلياة من خالل تصنيف وظيفة كل جزء.

يقول املعلم ما يلي:
كما ترون في هذه الصفحة، متتلك احليوانات اخملتلفة أجزاًء مختلفة.

ومتاًما مثل النباتات، فإن لكل جزء وظيفة.
لنكتِشف وظائف أجزاء احليوانات.

يقوم املعلم مبا يلي: ابتكار مخطط مكون من ثالثة أعمدة. تسمية اخملطط "وظائف أجزاء احليوان". وتسمية 
األعمدة "احلركة"، "احلماية"، "األكل".

يقول املعلم ما يلي:
يحتوي مخططنا على ثالثة أعمدة.

استمعوا بعناية عندما أقرأ اسم كل عمود: احلركة، احلماية، األكل.
بعض األجزاء تساعد احليوانات على احلركة.

بعض األجزاء تساعد احليوانات على حماية نفسها.
بعض األجزاء تساعد احليوانات على األكل.

سنحدد الوظيفة التي يؤديها كل جزء.
سوف نستخدم الرسوم التخطيطية للحيوانات التي قمنا بتسميتها للتو.

لنبدأ بالَصَدفة.
ما الوظيفة التي تؤديها الَصَدفة؟ كيف تعرفون؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو اثنني لإلجابة عن السؤال قبل مواصلة الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر الوظيفة التي يؤديها اجلزء. وتعليل اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي:
تستطيع السلحفاة سحب جسمها داخل الَصَدفة، لذلك فإن الَصَدفة حتمي السلحفاة من احليوانات األخرى.

سوف أكتب "َصَدفة" في عمود "احلماية".

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية أعاله باستخدام إسهامات التالميذ واستدالالتهم حتى يتم تصنيف 
كل جزء. حتت عمود "احلركة": اجلناح، الزعنفة، احلوافر. حتت عمود "احلماية": الَصَدفة، اخملالب، الذيل، 

الريش، القشور، القرون، اجلراب. حتت عمود "األكل": املنقار، الرقبة الطويلة، األسنان.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، لنقرأ مخططنا مًعا. سأشير إلى الكلمة وأقرؤها بصوٍت عاٍل. رددوا كل كلمة بعدي.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة وقراءتها بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار ترديد الكلمة بصوت عاٍل عندما يشير املعلم إلى الكلمة وينطقها.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم التفكير في أجزاء حيوانية أخرى ميكننا إضافتها إلى قائمتنا؟

هل يساعد ذلك اجلزء احليوان على احلركة أم احلماية أم األكل؟
من فضلكم ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع اليد، وذكر اسم أجزاء حيوانية ووظيفتها عندما يختارهم املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ إلى 4 تالميذ ممن يرفعون أيديهم بتسمية أجزاء احليوانات ووظائفها.

8. اخلتام: أنِه الدرس مبراجعة ما اكتشفه التالميذ عن أجزاء الكائنات احلية وكيفية اتصالها ببعضها.

يقول املعلم ما يلي:
لقد حتدثنا اليوم عن أجزاء النبات واحليوانات.

كل جزء له وظيفة مهمة.
ما اجلزء الذي اكتشفتموه اليوم؟ ما وظيفة هذا اجلزء؟

ليخبر كل منكم زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أحد أجزاء النبات أو احليوان ووظيفته مع الزميل املجاور.
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خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
تصنيف احليوانات واألجزاء التي   

تستخدمها للحركة.
تصنيف أساليب حركة احليوانات.  
ذكر اسم حركة التالميذ واحليوانات   

واأللعاب ومحاكاتها وترديد أغنية 
عنها.

تعلُّم املفردات األكادميية: الفعل.  

احلركة  
الفعل  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استخدم استراتيجية "هل ميكنك تخمني حل ُأحجيتي" إلشراك التالميذ في درس اليوم. اإلرشادات

م للتالميذ معلومتني حقيقيتني، وتلميًحا، و4 صور عن حيوانات  في هذه االستراتيجية، سوف تقدِّـ
تتحرك. سوف يستمعون لك ويالحظون التلميحات ويحاولون التخمني بعد كل مرة.

يقول املعلم ما يلي:
باألمس اكتشفنا أن النباتات واحليوانات لها أجزاء تؤدي وظائف مختلفة. من منكم يستطيع إخباري بإحدى 

الوظائف التي حتدثنا عنها أمس؟

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ أيديهم ويشاِركون وظيفة حتدثوا عنها في الفصل أمس، 
عندما يختارهم املعلم.

يقول املعلم ما يلي:
سوف نركز على إحدى هذه الوظائف اليوم.

سنلعب لعبة اسمها "٢-١-4 هل ميكنك تخمني حل أحجيتي؟" ألرى إذا كنتم تستطيعون تخمني الوظيفة التي 
سنركز عليها اليوم أم ال. أواًل سأقدم لكم معلومتني حقيقيتني، ثم تلميًحا واحًدا، وأخيًرا 4 صور ملساعدتكم 

على التخمني. هل أنتم مستعدون؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بصوت جماعي، "نعم!"

يقول املعلم ما يلي:
سأبدأ بذكر احلقيقتني:

تستطيع احليوانات القيام بذلك بعدة طرق مختلفة.
تستطيع احليوانات القيام بذلك على األرض أو في املاء أو في الهواء.

فهل ميكنكم تخمني حل ُأحجيتي؟ هل ميكنكم تخمني الوظيفة؟
شاِركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

نظرة عامة الدرس الثاني

طباشير أوورق قالب أو سبورة قلم رصاصكتاب التلميذ
أقالم حتديد

قصص خيالية تبرز احلركة 
- اختياري

كلمات أغنية " كلمات 
أغنية "اذا كنت تتحرك 

و انت تعرف""
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يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين.
يقول املعلم ما يلي:

اآلن سأعطيكم تلميًحا يساعدكم.
تستخدم احليوانات أجزائها للقيام بذلك.

فهل ميكنكم تخمني حل لغزي؟ هل ميكنكم تخمني الوظيفة؟
شاِركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين.
ملحوظة للمعلم: الصور املعروضة على الصفحة 9٨ ،تعرض حيوانات مختلفة متحركة. التالميذ هم فقط 

ملراقبة الصور والتعرف على أن األجزاء اخملتلفة تساعد احليوانات على التحرك. قد ترغب في إجراء مناقشة 
أطول حول احليوانات املعروضة ، أو متابعة كما هو موضح أدناه.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 9٨، بعنوان "احليوانات".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 9٨.

يقول املعلم ما يلي:
انظروا إلى الصور األربعة.

فهل ميكنكم تخمني حل لغزي؟ هل ميكنكم تخمني الوظيفة؟
شاِركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي:
ما الوظيفة التي تعتقدون أننا سنستكشفها اليوم؟

ملاذا تعتقدون ذلك؟
ارفعوا يدكم لتخبروني باإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وتوضيح الوظيفة التي سيتم استكشافها عندما يختارهم املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة ٣ أو 4 تالميذ ممن يرفعون أيديهم بتوضيح الوظيفة التي سيتم استكشافها.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم، سوف نستكشف كيف تستخدم احليوانات أجزاءها للحركة.

وبعد ذلك سنكتشف الطرق العديدة التي ميكننا احلركة بها.

م مفهوم أن احليوانات تتحرك بطرق مختلفة حسب أجزاء جسمها، عن طريق تصنيف احليوانات  ٢. قد=
واألجزاء التي تستخدمها للحركة.

يقوم املعلم مبا يلي: ابتكار مخطط مكون من ثالثة أعمدة. وتسمية األعمدة "األرجل"، "األجنحة"، 
"الزعانف". وابتكار قائمة باحليوانات من إسهامات التالميذ بجوار اخملطط.

يقول املعلم ما يلي:
تتحرك احليوانات بطرق مختلفة.

وتستخدم احليوانات أيًضا أجزاء جسم مختلفة لتساعدها على احلركة.
لنضع قائمة باحليوانات.

ارفعوا أيديكم وأخبروني باسم حيوان واحد.
سوف أكتب اسم احليوان على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وذكر اسم حيوان واحد عندما يختارهم املعلم.

يقوم املعلم مبا يلي: مطالبة عدة تالميذ ممن يرفعون أيديهم بذكر اسم حيوان واحد. واستهداف عمل قائمة 
من ٨ إلى ١٠ أنواع مختلفة من احليوانات. التأكد من احلصول على مجموعة متنوعة من احليوانات التي 

لديها أرجل أو أجنحة أو زعانف للمساعدة على تسهيل مناقشة التصنيف.
يقول املعلم ما يلي:

يحتوي مخططنا على ثالثة أعمدة.
سأشير إلى كل عنوان وأقرؤه بصوت عاٍل.

استمعوا بانتباه رجاًء.
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احليوانات
الحظ حركة كل حيوان.

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل عنوان وقراءته بصوت عاٍل. "األرجل"، "األجنحة"، "الزعانف".

يقول املعلم ما يلي:
أي احليوانات في قائمتنا تتحرك بأرجلها؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال. إضافة األجوبة إلى 
عمود "األرجل" من اخملطط.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام القائمة لتحديد احليوانات التي تتحرك باألرجل.

يقول املعلم ما يلي:
أي احليوانات في قائمتنا تتحرك بجناحيها؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال. إضافة األجوبة إلى 
عمود "األجنحة" من اخملطط.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام القائمة لتحديد احليوانات التي تتحرك بجناحني.

يقول املعلم ما يلي:
أي احليوانات في قائمتنا تتحرك بزعانف؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة عن السؤال. إضافة األجوبة إلى 
عمود "الزعانف" من اخملطط.

يقوم التالميذ مبا يلي: استخدام القائمة لتحديد احليوانات التي تتحرك بالزعانف.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع في تصنيف احليوانات حسب األجزاء التي تساعدها على احلركة! تعالوا نتعلَّم أكثر عن هذه 

اجملموعات اخملتلفة. كيف تتحرك احليوانات ذات األرجل؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة عن السؤال. إضافة 
إجابتهم بجوار عمود "األرجل". من املرجح أن يجيب التالميذ "متشي" أو "تركض" أواًل، ولذا اطرح عليهم 

سؤال متابعة مثل "ماذا عن األرنب؟" األرنب لديه أرجل، فما الكلمة املستخدمة لوصف طريقة حركته؟

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم الطريقة التي تتحرك بها األرجل )املشي، الركض، القفز(.

يقول املعلم ما يلي:
هل يستطيع كل واحد منكم أن يفكر في حيوان ذي أرجل، وعندما أقول "ابدؤوا" متشون مثل هذا احليوان 

ملدة 5 ثواٍن؟ عندما أقول "توقفوا"، عودوا إلى مقاعدكم. هل أنتم مستعدون؟ ابدؤوا.

قوم التالميذ مبا يلي: املشي مثل احليوان ذي األرجل الذي اختاروه.

يقول املعلم ما يلي:
توقفوا.

يقوم التالميذ مبا يلي: العودة إلى مقاعدهم.

يقول املعلم ما يلي:
كيف تتحرك احليوانات ذات األجنحة؟ ما الكلمة املستخدمة لوصف طريقة حركة احليوانات ذات األجنحة في الهواء؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة عن السؤال. إضافة إجابتهم 
بجوار عمود "األجنحة".

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم الطريقة التي تتحرك بها احليوانات ذات األجنحة )الطيران، التحليق(.

يقول املعلم ما يلي:
أذرعنا ليست أجنحة، ولكن هل يستطيع اجلميع التظاهر بأن لديهم أجنحة والرفرفة بأذرعهم حملاكاة 

الطيران في الهواء؟
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يقوم التالميذ مبا يلي: التظاهر بالطيران مثل حيوان ذي أجنحة.

يقول املعلم ما يلي:
كيف تتحرك احليوانات ذات الزعانف؟ ما الكلمة املستخدمة لوصف طريقة حركة احليوانات ذات الزعانف في املاء؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ واحد لإلجابة عن السؤال. إضافة إجابته 
بجوار عمود "الزعانف".

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم طريقة حركة احليوانات ذات الزعانف )السباحة(.

يقول املعلم ما يلي:
أذرعنا ليست زعانف، ولكن هل يستطيع اجلميع التظاهر بأن لديهم زعانف والتحرك كما لو أنهم يسبحون في املاء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التظاهر بالسباحة مثل حيوان له زعانف.

٣. استمر في دعم فكرة أن احليوانات تتحرك بطرق مختلفة عن طريق تصنيف احلركات في صفحة 99، 
بعنوان "كيف تتحرك احليوانات"، من كتاب التلميذ. ميكن إزالة هذه الصفحة من كتاب التلميذ حتى يتمكن 
التالميذ من قّص صور احليوانات ولصقها في األعمدة الصحيحة، أو قد ترغب في السماح للتالميذ برسم 

خطوط أو صور أو كتابة أسماء احليوانات. قم بتعديل النشاط لتلبية احتياجات الصف.

يقول املعلم ما يلي:
تستطيع احليوانات ذات األرجل املشي والركض والقفز.

تستطيع احليوانات ذات األجنحة الطيران
تستطيع احليوانات ذات الزعانف السباحة

األجزاء اخملتلفة تساعد احليوانات على احلركة بطرق مختلفة.
تعالوا نكتِشف طريقة حركة بعض احليوانات األخرى.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة 99.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة 99.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صّنف احليوانات حسب طريقة حركتها. واكتب اسم حيوانك املفضل في كل مجموعة.

يقول املعلم ما يلي:
لنلِق نظرة أواًل إلى اجملموعات. ميثل "املشي والركض والقفز" مجموعة واحدة. ومتثل "السباحة" مجموعة 

واحدة. وميثل "الطيران" مجموعة واحدة. هل يبدو أي من هذه مألوًفا؟ )انتظر قلياًل حتى يعقد التالميذ صلة 
مع مخطط الفصل(

فكروا في األجزاء التي تساعد احليوانات على احلركة.
فكروا بعد ذلك الطريقة التي يتحرك بها كل حيوان، ثم اكتبوها في اجملموعة الصحيحة. يوجد اسم احليوان 

مكتوًبا أسفل كل صورة بحيث ميكنكم تتبع احلروف ومعرفة كيفية تهجئة الكلمة.
أواًل، سوف تفرزون احليوانات في اجملموعات الصحيحة.

ثم ستكتبون اسم حيوانكم املفضل من كل مجموعة في أسفل الصفحة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال صفحة 99 من كتاب التلميذ بشكل مستقل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

4. يقوم املعلم مبا يلي: تشجيع التالميذ على مشاركة الزمالء مبجرد انتهائهم من فرز احليوانات واإلشارة 
إلى حيوانهم املفضل. وتشجيعهم على التفكير في طرق أخرى حلركة احليوانات ال تندرج حتت الفئات 

املذكورة في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لقد قمتم بتصنيف احليوانات حسب طريقة حركتها، وهذا عمل رائع.

أخبروا زميلكم بهدوء باحليوانات التي فّضلتموها من كل مجموعة. )توقف حلظة ليقوم التالميذ باملشاركة(
لقد اكتشفنا أن احليوانات ميكنها التحرك بطرق مختلفة.

هل هناك أي طرق أخرى تستطيع احليوانات أن تتحرك بها؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة على السؤال قبل املتابعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: املشاركة مع الزمالء. التفكير في طرق أخرى ميكن للحيوانات التحرك بها.
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5. نشاط اختياري: اختر كتاب قصة خرافية تشير إلى احلركة واألفضل أن تكون عن حركة جسم اإلنسان 
أو احليوانات. )أمثلة باللغة العربية: حكايات حجا واحلمار(

يقول املعلم ما يلي:
هذه القصة تدعى _____________.

الرجاء االستماع بصمت وأنا أقرأ القصة.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة القصة بصوت عاٍل للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
ما أنواع احلركات التي الحظتموها في القصة؟

سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ ملشاركة فكرهم.

6. يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال إلى النشاط التالي حيث سيتعرف التالميذ مجموعة من حركات. ستقوم 
بتمثيل منوذج أثناء القراءة مع القيام باحلركات املذكورة في اجلمل أمام التالميذ. وبعدها سيقوم التالميذ 

بترديد النص معك. النص املقروء في الصفحة ١٠٢، "تقليد احلركات" في كتاب التلميذ. 

يقول املعلم ما يلي:

لقد عملتم اليوم باجتهاد! تعتبر احلركات طريقة جيدة للتعلم.
افتحوا الصفحة ١٠٢ من كتاب التلميذ وتابعوا معي الكلمات املوجودة بالصفحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٠٢ في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: القراءة مرة واحدة واإلشارة إلى الكلمات أثناء القراءة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.
إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.

إذا كنت أرنًبا، اقفز معي على األرض.
إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.
إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك بسرعة.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.
إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.
إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.

إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك لنراها.
إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.
إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا في السماء.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.

يقوم التالميذ مبا يلي: املتابعة في كتاب التلميذ واإلشارة إلى الكلمات بأصابعهم أثناء قراءة املعلم.

يقول املعلم ما يلي:
سأقوم بالقراءة مرة أخرى. ولكن هذه املرة سأقوم باحلركات املماثلة لكل سطر. شاهدوا وانضموا إلي!

يقوم املعلم مبا يلي: القراءة للمرة الثانية مع إظهار احلركات التي تود التالميذ القيام بها مع كل سطر. 
بالنسبة للسطر األول اقفز أثناء القراءة. بالنسبة للسطر الثاني التف حول نفسك وأنت تقرأ. بالنسبة للسطر 

الثالث ارفع يدك وأنت تقرأ. بالنسبة للسطر األخير، استخدم يديك للتمثيل وكأنك تركل الكرة وأنت تقرأ.

يقول املعلم ما يلي:
هذه املرة شاركوني القراءة والقيام باحلركات! سيكون األمر ممتًعا!

يقوم التالميذ مبا يلي: القراءة والقيام باحلركات مع املعلم.
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«تقليد احلركات وتعرف ذلك»
استمع إلى معلمك. ارسم دائرة حول احلركات، حاول تقليد هذه احلركات.

إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.

إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.
إذا كنت أرنًبا، اقفز معي على األرض.

إذا كنت أرنًبا، اقفز معي.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.
إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك بسرعة.

إذا كنت تلعب في الفناء، فالتف حول نفسك.

إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.

إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.
إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك لنراها.

إذا كنت تلميًذا، فارفع يدك.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.
إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا في السماء.

إذا كنت تلعب بالكرة، فاركلها عالًيا.
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ملحوظة للمعلم:اطلب من التالميذ اخنيار أغنية عن احلركات يفضلونها، وغنائها مع متثيل احلركات، كرر 
األغنية أكثر من مرة حسب احتياج مجموعات التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا على مشاركتي القراءة واحلركة.

لقد قمتم جميًعا بعمل مذهل!
في أعلى الصفحة ١٠٢ من كتاب التلميذ عليكم أن تضعوا دائرة حول جميع الكلمات التي تدل على حركة. لنتحدث 

عن كلمات احلركة!

ملحوظة للمعلم: قد ترغب في مزامنة عملية تعلم األفعال مع ما يتم في درس اللغة العربية وبالتوافق مع مستوى 
مهارة القراءة والكتابة في هذا اليوم. عّدل بحسب احتياج الفصل وذلك بتقدمي املزيد من الدعم أو السماح للتالميذ 

بالعمل بشكل مستقل أو في جماعات.
7. يقول املعلم ما يلي:

لقد غنينا أغنية عن أربع كلمات حركة.

ونطلق كلمة أفعال على كلمات احلركة.
واألفعال هي كلمات تتحدث عن احلركات التي نقوم بها أو األشياء التي نفعلها. رددوا ورائي: األفعال هي 

كلمات تتحدث عن احلركات أو األشياء التي نفعلها.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار اآلتي: "األفعال هي كلمات تتحدث عن احلركات أو األشياء التي 
نفعلها".

يقول املعلم ما يلي:
استمعوا إلى هذه اجلملة. "أنا أقفز عالًيا". أي كلمة هي التي تتحدث عن حركة أو شيء نقوم به؟ ارفعوا 

أيديكم إذا كنتم تعرفون اإلجابة. دعوني أقولها مرة أخرى: "أنا أقفز عالًيا".

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لإلجابة بأن كلمة "أقفز" هي الفعل.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح! "أقفز" هو فعل أو كلمة حركة في جملة: أنا أقفز عالًيا. ممتاز! واآلن خدوا أقالمكم الرصاص 

وارسموا دائرة حول األفعال أو كلمات احلركة في النص بالصفحة رقم ١٠٢.

 يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول األفعال في كلمات النص.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل لتقدمي املساعدة للتالميذ إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي:
كان ينبغي عليكم وضع دائرة حول كلمات "هز" و "التف" و "ارفع" و "اركل".

كل هذه الكلمات هي أفعال أو كلمات حركة.
إذا لم تقوموا بوضع دائرة حول تلك الكلمات أرجوا منكم التصحيح.

 يقوم التالميذ مبا يلي: إجراء التصحيحات إذا لزم األمر.

8. اخلتام: استغل هذا الوقت في مراجعة ما تعلمه التالميذ عن احلركة واستعرض ما سيتعلمونه 
غًدا.

يقول املعلم ما يلي:
اليوم أحسنتم صنًعا بتعلم كيفية حترك احليوانات.

أي حركة كانت هي األفضل في األغنية التي كنا نغنيها؟
خذوا دقيقة لكي تظهروا لي تلك احلركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: هز أجسامهم وااللتفاف ورفع األيدي والقيام بحركة الركل.

أشكركم على إظهار كيف ميكنكم التحرك!
غًدا سنحاول أن نعرف كيف تتحرك األشياء غير احلية.
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1. مقدمة: استرجع ما اكتشفه التالميذ عن احلركة وذلك عبر لعب لعبة ما.

يقول املعلم ما يلي:
لقد كنا نتعلم كيف تتحرك الكائنات احلية، وما األفعال التي نستخدمها للتعبير عن تلك احلركات. واليوم 

سنلعب مًعا لعبة.
في هذه اللعبة ستقومون بتأدية احلركات.

حينما أقول فعاًل ستقومون بأداء هذا الفعل. وحينما أقول "توقفوا عن احلركة" عليكم أن تتوقفوا عن احلركة. 
من املهم أن نحافظ على سالمتنا أثناء لعب اللعبة.

وللحفاظ على سالمتنا أثناء تأدية احلركات سنبقى في مكاننا بداًل من احلركة في أنحاء الفصل.
لنبدأ اللعبة. ابدؤوا وأنتم متوقفون عن احلركة متاًما.

واآلن اقفزوا في مكانكم كما األرنب.

يقوم التالميذ مبا يلي: القفز كاألرنب.

يقول املعلم ما يلي:
توقفوا عن احلركة!

يقوم التالميذ مبا يلي: التوقف عن احلركة وهم في مكانهم على نفس الوضع حينما يطلب املعلم 
التوقف عن احلركة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار األمر باستخدام حركات مختلفة.

ملحوظة للمعلم: جتد أدناه اقتراحات لبعض احلركات. قم بتمثيل حركة للتالميذ إذا كانوا ال يعرفون معنى 
الفعل أو ال يعرفون احليوان الذي ذكرت اسمه.

اضربوا بقدمكم على األرض كالفيل.  

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
استعراض احلركات من أجل لعب   

لعبة.
استكشاف كيفية حركة األشياء   

واملقارنة بني تلك احلركات.
اكتشاف أن الدفع/الشد يسبب تغيًرا   

في احلركة.

االستطالع،  
الدفع،  
الشد،  
احلركة  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

كرة وقالب وقلم رصاص قلم رصاصكتاب التلميذ

نظرة عامة الدرس الثالث

سيقوم التالميذ باستطالع ومالحظة 
ثالثة أشياء مشتركة؛ كرة وقالب وقلم 
رصاص. إذا أمكن، جّهز مجموعات 
متعددة من هذه األشياء لكي يتمكن 

التالميذ من العمل في مجموعات 
صغيرة. وأيًضا إذا أمكن، قم بإعداد 
عّدة نسخ من الصفحة بكتاب التلميذ 

بعنوان "استكشاف حركة األشياء" 
ووفر لوحة رسم بياني كبيرة مللء ما 

يذكره تالميذ الفصل.

جتهيز املعلم للدرس

٢٠١٨٢٠١٩/
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رفرفوا بذراعكم كالفراشة.  
تزحلقوا كالثعبان.  
امشوا كالدب.  
متايلوا كالبطة.  
اقفزوا كالضفدع.  
ازحفوا كاحللزون.  
اسبحوا كالسمكة.  
تسلقوا كحيوان القرد.  

يقول املعلم ما يلي:
لقد كان األمر ممتًعا.

لقد كنا نتحرك كما تفعل احليوانات.
احليوانات كائنات حية.

واليوم سنقوم باستكشاف أو معرفة كيفية حترك بعض األشياء غير احلية.

٢. قارن بني كيفية حترك األشياء غير احلية باستكشاف عّدة أشياء شائعة جتدها بالفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض أشياء سيستخدمها التالميذ في عملية االستكشاف.

ملحوظة للمعلم: بالنسبة لهذا الدرس سيتم استخدام كرة وقالب وقلم رصاص. على النحو األمثل، سيعمل 
التالميذ في أزواج مستخدمني كرًة وقالًبا وقلمًا رصاًصا خاًصا بهم. إال أن هذا النشاط يكون أفضل إذا 

كانت هناك مجموعات من ٣ أو 4 تالميذ يتشاركون املواد املستخدمة. إذا كانت املواد محدودة، ميكنك جتهيز 
منطقة فيها كرة ومنطقة فيها قالًبا. بإمكان مجموعات التالميذ التناوب بني املنطقتني بعد وقت محدد. بإمكان 
التالميذ العمل على طاوالتهم باستخدام القلم الرصاص أو أشياء أخرى إلى أن يحني الوقت للذهاب إلى أحد 

املنطقتني.
يقول املعلم ما يلي:

سنقوم باستكشاف كرة وقالب وقلم رصاص.
قولوا لي، هل هذه األشياء كائنات حية أم أشياء غير حية؟ )توقف حلظة لكي يجاوب التالميذ بكلمة "أشياء 

غير حية"(
هذه األشياء ال تتحرك من نفسها مبا أنها غير حية، ولكن ميكننا حتريكها إذا أردنا ذلك.

كيف تعتقدون أن بإمكان هذه األشياء التحرك؟
شاركوا أفكاركم مع زميلكم املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار الزميل املجاور كيف ميكن لهذه األشياء أن تتحرك.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. متابعة محادثات التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لديكم بعض األفكار املذهلة. لنكتشف املزيد عن كيفية حركة هذه األشياء! اليوم سنقوم باختبار األشياء 

ومشاهدتها بعناية وانتباه. وبعدها سنقوم بكتابة كيف يتحرك كل من هذه األشياء. افتحوا الصفحة __ 
بكتاب التلميذ بعنوان "استكشاف حركة األشياء".

سنستخدم هذا التمثيل البياني لتنظيم البيانات اخلاصة بنا.
تذكروا أن كلمة البيانات تعني املعلومات.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٠٣ في كتاب التلميذ.

ملحوظة للمعلم: اعرض نسخة كبيرة من اخملطط إذا أمكن ليتمكن كل التالميذ من رؤية اخملطط.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اختبروا كل شيء لنرى كيف ميكن أن يتحرك. اكتبوا "نعم" أو "ال" في كل 
مربع.

يقول املعلم ما يلي:
سأقرأ احلركات. أشيروا إلى كل كلمة أثناء قراءتي. ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم سؤال عن معنى كلمة 

احلركة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: يقفز، يتدحرج، يدور حول نفسه، يتزحلق.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة بينما يقوم املعلم بقراءتها. رفع أيديهم إذا كانوا غير 
متأكدين من معنى كل فعل.
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استكشاف حركة األشياء
اختبر األشياء لترى كيف تتحرك ثم، اكتب "نعم" أو "ال" في كل مربع.

ينزلقيدور حول نفسهيتدحرجيقفزالشيء

كرة

قالب

قلم رصاص

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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3. يقوم املعلم مبا يلي: كل خطوة من هذا االستكشاف تتطلب من التالميذ التوقع أواًل قبل إجراء االختبار. 
هذه خطوة مهمة والزمة من أجل استكشاف العلوم في املستويات ة املستقبلية. قلل من سرعة التالميذ واطلب 

منهم التوقع أواًل وذلك لبناء التفكير الناقد واملهارات العلمية لديهم.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا أن األشياء غير احلية ال ميكنها احلركة مبفردها.

سنقوم بتحريك األشياء.
من املهم أن نقوم بتحريك األشياء بأمان.

سأريكم كيف اختبر الشيء األول وأكتب كلمة "نعم" أو "ال" على التمثيل البياني.
الشيء األول عبارة عن كرة.

يقوم املعلم مبا يلي: حمل الكرة إلظهارها للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
احلركة األولى هي القفز.

ارفعوا إبهامكم باملوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة ستقفز.
أشيروا بإبهامكم إلى األسفل بعدم املوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة لن تقفز.

يقوم التالميذ مبا يلي: توقع ما إن كانت الكرة ستقفز وذلك بإظهار إبهامهم إلى األعلى أو 
األسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: رمى الكرة على األرض لكي تقفز. كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يقفز". ميكنك إجراء 
تعديل للتالميذ ممن يصعب عليهم الكتابة مثل وضع عالمة صح لإلشارة إلى "نعم" أو X لإلشارة إلى "ال".

يقول املعلم ما يلي:
اكتبوا اآلن "نعم" في العمود بعنوان "يقفز".

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يقفز".

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار األمر للفعل "يتدحرج".

يقول املعلم ما يلي:
احلركة التالية هي التدحرج.

فكروا معي في معني كلمة "يتدحرج".
ارفعوا إبهامكم باملوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة ستتدحرج.

أشيروا بإبهامكم إلى األسفل بعدم املوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة لن تتدحرج.

يقوم التالميذ مبا يلي: توقع ما إن كانت الكرة ستتدحرج وذلك بإظهار إبهامهم إلى األعلى أو 
األسفل.

اآلن انظروا إلي وأنا أحرك الكرة في هذا االجتاه - تتدحرج. الحظوا األمر أواًل ثم ارفعوا أيديكم إذا كان 
بإمكانكم وصف ما تشاهدونه.

يقوم املعلم مبا يلي: دحرجة الكرة على األرض. ثم اختيار تلميذ ممن رفعوا أيديهم لتقدمي وصف حلركة 
الكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بأن الكرة تتدحرج.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا اآلن كتابة "نعم" في عمود التدحرج بالنسبة للكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يتدحرج".

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يتدحرج".

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار األمر بالنسبة اللتفاف الكرة.

يقول املعلم ما يلي:
احلركة التالية هي االلتفاف.

فكروا معي في معني كلمة "يلتف".
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ارفعوا إبهامكم باملوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة ستلتف.
أشيروا بإبهامكم إلى األسفل بعدم املوافقة إذا كنتم تعتقدون أن الكرة لن تلتف.

يقوم التالميذ مبا يلي: توقع ما إن كانت الكرة ستلتف وذلك بإظهار إبهامهم إلى األعلى أو 
األسفل.

اآلن انظروا إلي وأنا أحرك الكرة بهذه الطريقة - تلتف. الحظوا األمر أوالً ثم ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم 
وصف ما تشاهدونه.

يقوم املعلم مبا يلي: لف الكرة على سطح املقعدأو املكتب. ثم اختيار تلميذ ممن رفعوا أيديهم لتقدمي وصف 
حلركة الكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بأن الكرة تلتف.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا اآلن كتابة "نعم" في عمود االلتفاف بالنسبة للكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يلتف".

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة "نعم" في العمود بعنوان "يلتف".

يقول املعلم ما يلي:
احلركة األخيرة في جدول البيانات لدينا هي التزحلق. عندما يتحرك شيء ما على املقعدأو األرض من دون 

أن يتدحرج، نقول على هذه احلركة "التزحلق". ميكنني أن أزحلق هذا الكتاب على سطح املكتب.

يقوم املعلم مبا يلي: حتريك الكتاب على سطح املقعدإلظهار كيف يتزحلق الكتاب من دون أن يتدحرج.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعتقدون أن الكرة ستتزحلق على سطح الطاولة؟ أظهروا لي ما تتوقعونه بإظهار إبهامكم إلى األعلى 

باملوافقة أو األسفل بعدم املوافقة.

يقوم التالميذ مبا يلي: توقع ما إن كانت الكرة ستتزحلق وذلك بإظهار إبهامهم إلى األعلى أو 
األسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: دفع الكرة على سطح املقعدأو املكتب. ثم يسأل هل ستنزلق الكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بأن الكرة لن تنزلق.

يقول املعلم ما يلي: ميكننا اآلن كتابة "ال" في عمود االنزالق بالنسبة للكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "ال" في عمود االنزالق.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة "ال" في عمود االلتفاف.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن جاء دوركم لالستقصاء.

اختبروا كيف تتحرك الكتلة والقلم الرصاص.
إذا كنت تعمل مع زميلك اجملاور أو في مجموعة، فتبادلوا األدوار في إجراء التوقعات والتعامل مع الكائن، 

مثلما فعلنا كفصل واحد.
ابدؤوا بالكتلة والحظوا ما إذا كانت ستقفز أم تدور أم تلتف أم تنزلق.

اكتب "نعم" أو "ال" في كل مربع في اخملطط.
ثم كرروا االختبارات باستخدام القلم الرصاص.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال االستقصاء باختبار املادتني التاليتني.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

ملحوظة للمعلم: وفًقا الحتياجات التالميذ، هناك طرق مختلفة ميكن بها إكمال عملية االستقصاء. ميكن أن 
يقوم املعلم بإجراء كل االختبارات، بينما يقوم التالميذ فقط بإكمال اخملطط. ميكن للتالميذ أيًضا إكمال 

االستقصاء في مجموعات صغيرة أو مع زميل. ميكن للمعلم أن يتيح للتالميذ العمل بوتيرتهم اخلاصة، أو 
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ميكن للمعلم توجيه عملية االستقصاء بشكل تدريجي.
4. قم بتلخيص هذا النشاط من خالل دفع التالميذ للتفكير في األشياء غير احلية التي ميكنها التحرك بهذه 

الطرق. أدخل التالميذ في مناقشة وادفعهم لشرح إجاباتهم أو ذكر أمثلة محددة.

ملحوظة للمعلم: من املهم تصحيح املفاهيم الغير صحيحة التي تقع أثناء املناقشة، وبشكل خاص إذا اقترح 
التالميذ نوع احلركة بشكل خاطئ أو حدث خلط بني الكائنات احلية و األشياء غير احلية.

يقول املعلم ما يلي:
حتركت الكائنات بطرق مختلفة.

هل تعتقدون أن بعض الكائنات تتحرك بالقفز؟
من فضلكم، ارفعوا أيديكم وحددوا كائًنا واحًدا ميكنه التحرك بالقفز.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، وحتديد األشياء التي ميكن أن تتحرك بالقفز، عندما ُيطلب 
ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعتقدون أن هناك كائنات أخرى تتحرك بالدوران؟

من فضلكم، ارفعوا أيديكم وحددوا كائًنا واحًدا ميكنه التحرك بالدوران.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، وحتديد الكائنات األخرى التي ميكن أن تتحرك بالدوران، 
عندما ُيطلب ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعتقدون أن هناك كائنات أخرى تتحرك بااللتفاف؟

من فضلكم، ارفعوا أيديكم وحددوا كائًنا واحًدا ميكنه التحرك بااللتفاف.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، وحتديد الكائنات األخرى التي ميكن أن تتحرك بااللتفاف، 
عندما ُيطلب ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعتقدون أن هناك كائنات أخرى تتحرك باالنزالق؟

من فضلكم، ارفعوا أيديكم وحددوا كائًنا واحًدا ميكنه التحرك باالنزالق.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، وحتديد الكائنات األخرى التي ميكن أن تتحرك باالنزالق، 
عندما ُيطلب ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن بعد أن عرفنا أن األشياء غير احلية تتحرك، دعونا نكتشف كيف ميكننا تغيير حركتها.

5. استمروا في استكشاف حركة األشياء غير احلية من خالل حتديد كيف ميكن تغيير حركة شيء ما. 
سيستخدم التالميذ أحد عناصر عملية االستقصاء الستكشاف أن عمليات الدفع واجلذب ميكنها تغيير حركة 

شيء ما.

يقول املعلم ما يلي:
عندما نقوم مبمارسة اللعبة في بادئ األمر، قلت لكم "ال حراك" حتى تتوقفوا عن احلركة.

وبعد ذلك، طلبت منكم التحرك مجدًدا، وبدأمت في التحرك مرة أخرى.
اآلن، دعونا نكتشف كيف ميكننا جعل األشياء غير احلية تغّير من حركتها كما يلي.

يقوم املعلم مبا يلي: امنح كل زوج أو مجموعة من التالميذ شيئا ما.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم حتريك الشيء ذهاًبا وإياًبا؟ جرّبوا ذلك!

يقوم التالميذ مبا يلي: حتريك الشيء ذهاًبا وإياًبا.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض الوقت لتحريك الشيء ذهاًبا وإياًبا.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم حتريك الشيء بشكل متعرج؟ جرّبوا ذلك!
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ملحوظة للمعلم: إذا لم يكن التالميذ على علم بالشكل املتعرج، فارسم واحًدا على السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: حتريك الشيء بشكل متعرج.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض الوقت لتحريك الشيء ذهاًبا وإياًبا.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم جعل الشيء يتحرك أسرع؟ جرّبوا ذلك!

يقوم التالميذ مبا يلي: جعل الشيء يتحرك أسرع.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض الوقت جلعل الشيء يتحرك سريًعا.

يقول املعلم ما يلي:
هل ميكنكم جعل الشيء يتحرك أبطأ؟ جرّبوا ذلك!

يقوم التالميذ مبا يلي: جعل الشيء يتحرك أبطأ.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ بعض الوقت جلعل الشيء يتحرك ببطء.

يقول املعلم ما يلي:
كيف قمتم بتغيير احلركة بالنسبة للشيء؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار لتغيير حركة الشيء.

يقول املعلم ما يلي:
ميكننا استخدام عمليات الدفع و اجلذب لتغيير حركة أي شيء.

جلعل الشيء غير احلي يتحرك، يتعني أن يتم دفعه أو جذبه.
فلن ميكن أن يتحرك من تلقاء ذاته.

ملحوظة للمعلم: هناك العديد من مستويات التطور ميكن إضافتها إلى هذه املناقشة من وجهة نظر علمية. 
االحتكاك والقوة واحلركة هي مفاهيم كبيرة التعقيد وسيتم تعريفها للتالميذ بشكل متدرج خالل تقدمهم في 

الصفوف ة. في هذه املرحلة العمرية، قد يتعذر على التالميذ التوضيح الكامل للفرق بني دفع شيء ما "رقيق" 
مقابل دفع شيء ما أكثر قوة. اسمح للتالميذ بإبراز أفكارهم حول احلركة دون احلاجة إلى التحديد والدقة 

في املفردات واملصطلحات.
6. اخلتام: هذه هي نهاية القسم "اكتِشف". قم مبراجعة ما تعلمه التالميذ واستعراض ما سيتعلمونه 

م". حول القسم "تعلَّ

يقول املعلم ما يلي:
عبر الثالث أيام املاضية، اكتشفنا كيف تتحرك الكائنات احلية األشياء غير احلية. كما أننا اكتشفنا أن 

عمليات الدفع واجلذب تغّير من حركة األشياء.
وبعد ذلك، سنتعلم طرق حتركاتنا داخل بيئتنا.
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1. مقدمة: حان الوقت للربط بني ما تعلمه التالميذ حو ل الكائنات احلية واألشياء غير احلية وبني 
أنظمة النقل. سيتعلمون وسائل النقل املختلفة والبيئة التي تسير بها والتأثير البيئي لكل منها.

يقول املعلم ما يلي:
منذ أيام قليلة، تعلمنا أجزاء النبات وكيف تترابط وتعمل فيما بينها لبقاء النبات على قيد احلياة. كما تعرفنا 
أيًضا على األجزاء اخملتلفة للحيوانات وتأملنا في كيفية قيام هذه األجزاء مبساعدة احليوان على الطعام أو 

احلركة أو البقاء على قيد احلياة.
وكما أن الكائنات احلية لديها أجزاء مترابطة، متتلك بيئتنا أجزاء مختلفة أو أماكن تكون مترابطة أيًضا.

هل ميكن ألي منكم إخباري عن رأيه كيف تكون األماكن اخملتلفة في بيئتنا مترابطة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار في الدرس. اإلجابات املنتظرة تتضمن "الطرق" و"األنهار" و"بالقطار"، إلخ. إذا واجه التالميذ 

صعوبة في اإلجابة على السؤال، فاطلب منهم التفكير في "كيف نربط بني املدرسة واملنزل؟"

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار حول كيفية الربط بني األماكن.

يقول املعلم ما يلي:
يتم الربط بني األماكن اخملتلفة في بيئتنا من خالل الطرق واألنهار ووسائل أخرى للتنقل من مكان إلى آخر.

حتدثنا عبر اليومني السابقني حول التحرك وحركة أجسامنا.
فاالنتقال من مكان إلى آخر ُيعد أحد أشكال التحرك.

عندما نقوم باالنتقال، نستخدم وسائل النقل.
وسائل النقل هي الوسائل التي تساعدنا على االنتقال من مكان إلى آخر.

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
عقد صلة بني أجزاء الكائنات احلية   

وأجزاء نظام النقل.
تعلَّم وسائل النقل اخملتلفة.  
تعلُّم البيئات التي تسير فيها وسائل   

النقل.
تعلَّم التأثير البيئي على وسائل النقل   

اخملتلفة.
التدّرب على كتابة الكلمات الشائعة بكثرة.  

وسائل النقل،  
التلوث  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس الرابع

املواد املستخدمة

صمغ أو شريط مقص قلم رصاصكتاب التلميذ
الصق

املفردات األساسية

٢٠١٨٢٠١٩/
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هل ميكنك نطق كلمة وسائل النقل؟
رددوا ورائي.
وسائل النقل.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة وسائل النقل.

يقوم املعلم مبا يلي: قيادة التالميذ في ترديد الكلمات كلما اقتضت الضرورة ذلك، ليقوموا بنطقها بالشكل 
املناسب. ال تتردد في تقدمي دعم إضافي مثل كتابة الكلمات على السبورة، وما إلى ذلك.

٢. يقوم املعلم مبا يلي: سيقوم التالميذ حتديد األشكال اخملتلفة للوسائل النقل الشائعة في مصر. بعضها 
قد يكون غير معروف للتالميذ، وفًقا للمنطقة اخلاصة بكم. قم بالتنسيق مع معلم اللغة العربية/اإلجنليزية 

لضمان أن يتم إعداد التالميذ للتعرف على األنواع اخملتلفة لوسائل النقل الظاهرة. قد حتتاج إلى تقدمي دعم 
إضافي بكتابة كلمات مختلفة على السبورة ليقوم التالميذ بنسخها، أو اختر إكمال النشاط كفصل واحد بداًل 

من مطالبة التالميذ للعمل بشكل فردي.

يقول املعلم ما يلي:
دعونا نفكر في أنواع وسائل النقل اخملتلفة التي نستخدمها في التنقل.

للحضور إلى املدرسة اليوم، قمت باستقالل حافلة.
هل ميكن لكل منكم أن يذكر لزميله املجاور كيف حضر اليوم إلى املدرسة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار زمالئهم اجملاورين بكيفية حضورهم إلى املدرسة.

يقول املعلم ما يلي:
غالبيتكم قد يكون حضر إلى املدرسة اليوم بواسطة ____________.

ما أنواع النقل األخرى التي قد يستخدمها األشخاص في مصر لالنتقال من مكان إلى آخر؟

ملحوظة للمعلم: قم بتعديل مسار املناقشة وفًقا ملوقع الفصل واألشكال التقليدية لوسائل النقل في منطقتك.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة على السؤال مع طرح األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار في الدرس.

يقول املعلم ما يلي:
كل هذه األفكار كانت رائعة.

دعونا نتحدث حول أشهر سبع وسائل مواصالت في مصر.
هل ميكننا العّد بسرعة إلى رقم سبعة في صوت واحد؟

هل أنتم مستعدون؟ ابدؤوا!
7 6 5 4 ١ ٢ ٣

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد بصوت عاٍل حتى الرقم سبعة.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، انتقلوا إلى الصفحة ١٠4 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى الصفحة ١٠4 في كتاب التلميذ بعنوان "وسائل النقل 
واملواصالت في مصر".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: انظر إلى الصور التالية. اكتب اسم كل وسيلة من وسائل املواصالت على 
اخلط املوجود أسفل كل صورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة أسماء وسائل النقل واملواصالت أسفل الصور.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة. إذا واجه التالميذ مشكلة في 
التعرف على صورة أو نطق إحدى الكلمات، فقم مبساعدتهم.

ملحوظة للمعلم: جميع الصور هي ألسماء/أشياء سهل التعرف عليها، باستثناء صورة الطفل الذي يسير. 
قد يحاول التالميذ تسمية الصورة املوجودة في األسفل "طفل" أو "تلميذ". صحح املفاهيم الغير صحيحة فور 
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وسائل املواصالت في مصر
انظر إلى الصور التالية، اكتب اسم كل وسيلة من وسائل املواصالت على اخلط املوجود 

أسفل كل صورة.  

تعلَّم )9٠ دقيقة(
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حدوثها. يتعني أن يكتبوا كلمة "سير" أو "السير". قم بحث التالميذ على تذكر أنهم من املفترض أن يقوموا 
حتديد نوع وسيلة النقل، وأن "الطفل" ليس أحد أنواع وسائل النقل. اطرح سؤااًل مثل، "ما الذي يفعله 

الطفل؟" لدعم التالميذ الذين يواجهون صعوبة في كتابة الكلمات، عندما يستخدم أحد التالميذ كلمة، فقل "لقد 
سمعنا كلمة _____، ثم اكتبها على السبورة بحيث يتمكن التالميذ من نسخها."

٣. قم بربط أنواع وسائل النقل بأنواع التحرك التي متت مناقشتها في الدرس السابق.

يقول املعلم ما يلي:
رائع جًدا! اآلن، دعونا نراجع ما تعلمناه باألمس. انظروا مرة أخرى إلى الصور، ثم ضعوا دائرة حول أي 

نوع من وسائل النقل التي بها جزء يتحرك بااللتفاف.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول أنواع وسائل النقل التي حتتوي على عجالت تتحرك 
بااللتفاف.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع أن نقوم باستخدام كلمة "االلتفاف" على نوع جديد من األجسام!

واآلن، دعونا نتعلم املزيد حول وسائل النقل في بلدنا.
أشهر سبعة أنواع لوسائل النقل في مصر هي، القطارات والسيارات والطائرات والقوارب والدراجات 

واحلافالت والسير.
يقوم األشخاص بالتجول في أنحاء البلد باستخدام هذه األشياء.

لكن استخدام كل هذه األنواع ليس متاًحا في جميع األماكن.
يتعني عليك حتديد وسيلة النقل املناسبة للبيئة التي تكون بها.

4. سيستخدم التالميذ الصفحة ١٠5 في كتاب التلميذ بعنوان "التجول حول العالم" البيئة التي تناسب كل 
نوع من وسائل النقل بشكل كبير. سيحتاج التالميذ إلى مقص وصمغ )أو شريط الصق(.

يقول املعلم ما يلي:
بعض أنواع وسائل النقل تسير في الهواء أو على مسارات.

ال ميكنك استقالل قارب في شارع في وسط املدينة، وال ميكنك قيادة حافلة في ممر مشاة خاص باملدرسة.
انتقلوا إلى الصفحة ١٠5 في كتاب التلميذ بعنوان "أين تسير وسائل النقل".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٠5 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: قوموا بقص صور وسائل النقل. قوموا بلصقها بالصمغ في الصورة 
الكبيرة في الصفحة التالية في املكان املناسب داخل البيئة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قص صور وسائل النقل ولصقها بالصمغ في صورة البيئة "أين تسير 
وسائل النقل؟".

ملحوظة للمعلم: ليس مهًما أن يقوم كل التالميذ بلصق الصور بالصمغ في املكان/األماكن ذاتها. املهم هو 
أن يضع التالميذ كل نوع من وسائل النقل في مكان منطقي يتمكن التلميذ من تبرير اختياره له من خالل 

املعلومات التي عرفها وتعلّمها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل أثناء عمل التالميذ. تقدمي املساعدة عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع جًدا أيها التالميذ!

ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويشاركه الصور اخلاصة به.
ولتخبره أيًضا بسبب اختيارك ملكان الصور التي قمت بلصقها بالصمغ فيه.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض صفحة كتاب التلميذ لزمالئهم اجملاورين.

5. آخر مهمة سيقوم بها التالميذ فيما يتعلق بأنواع وسائل النقل هي مناقشة أي األنواع التي تسبب التلوث. 
ويعد هذا امتداًدا ملوضوع الرعاية/احلفظ املوجود في الفصل األول. قوموا مبراجعة األفكار املؤثرة التي مت 

التوصل إليها.
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التنقل في عاملنا
قص صور وسائل املواصالت، الصقها في مكانها املناسب في الصفحة التالية. 

فكر إلى أين ميكن أن تتجه كل منها.
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يقول املعلم ما يلي:
أثناء الفصل األخير، حتدثنا حول األشياء التي ميكننا القيام بها لرعاية بيئتنا.

لقد حتدثنا عن التلوث. تذكروا أن التلوث هو شيء ميكن أن يضر ببيئتنا. القمامة والدخان من األمثلة على 
التلوث.

وقد تتسبب وسائل النقل في التلوث أيًضا:
كل منكم سيعمل مع زميله املجاور لتحديد ما إذا كان كل نوع من وسائل النقل يسبب تلوث أم ال.

وإذا لم تتوافقا في الرأي، فتحدثا عن وجهة نظركما، ثم اتخذوا القرار سوّيًا.
تذكروا دائًما إظهار االحترام ألفكار وآراء اآلخرين.

انتقلوا إلى الصفحة ١٠٨ في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى الصفحة ١٠٨ من كتاب التلميذ، بعنوان "هل تسبب التلوث ؟

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتبوا كل كلمة موجودة في املربع في العمود الصحيح باجلدول.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل املجاور إلكمال الصفحة ١٠٨.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لالستماع إلى مناقشات التالميذ. هناك امتداد اختياري 
لهذا النشاط وهو استخدام الكلمات املسردة في قائمة بنك الكلمات وكتابتها على أوراق بحجم كبير وتقسيم 
السبورة أو جزء من أحد جدران الفصل إلى "تسبب تلوًثا/ال تسبب تلوًثا"، واطلب من التالميذ العمل سوّيًا 
للصق الكلمات في األقسام الصحيحة. قد يكون هذا فرصة جيدة للتعديل بالنسبة للتالميذ الذين يواجهون 

صعوبة في الكتابة.

مه التالميذ واستعرض ما سيتعلمونه غًدا. 6. اخلتام: راجع ما تعلَّ

يقول املعلم ما يلي:
اليوم تعلّمنا كل األنواع اخملتلفة لوسائل النقل الشائعة في مصر.

وغًدا، سنتحدث عن السلوك املناسب واتباع القواعد عند التنقل. وفي اخلتام، ليلتفت كل منكم إلى زميله 
املجاور ويهمس في أذنه بقاعدة واحدة يعرفها حول التنقل إلى األماكن اجملاورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة ما تعلموه بالفعل مع زمالئهم املجاورين.

ال ُتلوثُتلوث
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قرر مع زميلك ما إذا كانت وسيلة النقل تلوث البيئة أم ال. 
اكتب كل كلمة في بنك الكلمات في العمود الصحيح باجلدول.

هل تسبب التلوث؟

قطار

طائرة

سيارة

دراجة

السيرقاِرب

حافلة
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تعلَّم )9٠ دقيقة(
ف على السلوك املالئم ملختلف اإلرشادات 1. مقدمة: يضيف التالميذ إلى ما تعلموه في الدرس الرابع بالتعرُّـ

م قواعد وعالمات املرور املصرية. أشكال النقل وتعلُّـ

يقول املعلم ما يلي:
أمس، تعلمنا كل ما يتعلق بأشهر سبع وسائل مواصالت في مصر.

واليوم، سنتعلم الطريقة املالئمة للتصرف عند استخدام كل وسيلة من وسائل املواصالت.
لنبدأ بوضع قائمة تتضمن أنواع وسائل املواصالت على السبورة.

َمن ميكن أن يخبرني بوسيلة من وسائل املواصالت العامة في مصر؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة بذكر شكل من أشكال وسائل املواصالت.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار سبعة تالميذ لإلجابة بذكر شكل من أشكال وسائل املواصالت. كتابة كل شكل 
من أشكال وسائل املواصالت على السبورة. املتابعة إلى إكمال القائمة املعروضة على السبورة. )قطار، 

سيارة، طائرة، مركب، السير، الدراجة، احلافلة(. مطالبة التالميذ بطرح األسئلة عليهم مثل "كيف نذهب عبر 
النهر؟" في حالة نسيان أّي شكل.

٢. يلعب التالميذ لعبة الوقوف ثم اجللوس. بعد تسمية أحد السلوكيات، يقف التالميذ إذا كان يتالءم مع 
وسيلة املواصالت. يجلس التالميذ إذا كان السلوك غير مالئم. ميكن للتالميذ الذين يتعذر عليهم الوقوف رفع 

أيديهم للمشاركة.

يقول املعلم ما يلي:
عندما بدأنا العام ، حتدثنا حول كيفية إظهار االحترام جتاه العائلة. كما نعلم أيًضا أنه من األهمية إظهار 

االحترام في املدرسة.
كما أنه مهم أيًضا أن نتحلى بالسلوك املالئم في املدرسة إلظهار االحترام واحلفاظ على سالمة األفراد، من 

األهمية أيًضا التزام السلوك املالئم أثناء التنقل. وهذا من شأنه إظهار االحترام لألفراد املنتقلني معكم وكذلك 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد السلوكيات املالئمة في كل   

وسيلة من وسائل املواصالت.
حل األلغاز حول السلوك الصحيح.  
تعلُّم القواعد والعالمات العامة   

للمرور.
كتابة اجلمل حول السلوكيات املالئمة   

وقواعد املرور.

وسائل املواصالت  
املالئمة  
قواعد املرور  
عالمات املرور  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس اخلامس

املواد املستخدمة

سبورة قلم رصاصكتاب التلميذ
أو ورق قالب

طباشير أو
أقالم حتديد

أقالم التلوين )خاصًة األحمر 
واألصفر واألخضر(

٢٠١٨٢٠١٩/



جتول في البيئة ٢٢١

احلفاظ على سالمتكم وسالمة احمليطني.
سنلعب لعبة!

لكل شكل من أشكال وسائل املواصالت املذكورة على السبورة، سأذكر السلوكيات.
عندما أذكر سلوًكا، تقومون بالوقوف بجوار املقعد إذا كان السلوك مالئًما.

والسلوك املالئم يعني أنه يظهر االحترام ويحافظ على سالمة األفراد.
وتقومون باجللوس إذا كان السلوك غير مالئم.

وسأريكم ما معنى ما أقول.
إذا كنا نتحدث عن السير، ميكن أن أقول السلوك: "النظر في كال اجلانبني عند عبور الطريق."

هذا السلوك مالئم، ولذلك ينبغي أن تقوموا بالوقوف.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف جوار املقعد.

يقول املعلم ما يلي:
رائع! مستعدون للعب.

رجاًء اجللوس.
سنبدأ بركوب الطائرة.

السلوك األول: "التحدث بهدوء إلى الشخص اجملاور."
هل هذا مالئم؟ إذا كان "نعم"، فقفوا. إذا كان "ال"، فابقوا جالسني.

يقوم التالميذ مبا يلي: قيام التالميذ بالوقوف.

يقول املعلم ما يلي:
نعم، ذلك سلوك مالئم، ألنه يظهر االحترام.

ميكنكم كلكم اجللوس.
السلوك التالي: "التحرك أعلى وأسفل املمشى."

هل هذا مالئم؟ إذا كان "نعم"، فقفوا. إذا كان "ال"، فابقوا جالسني.

يقوم التالميذ مبا يلي: بقاء التالميذ جالسني.

يقول املعلم ما يلي:
ذلك السلوك غير مالئم، ألنه ال يحافظ على سالمة األفراد.

كان يجب أن تظلوا جالسني.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية مع كل شكل من أشكال وسائل املواصالت املتبقية. تتضمن السلوكات 
املقترحة: "البقاء في املقعد"، و"إلقاء األشياء من النافذة"، و"الوقوف"، و"الصراخ"، و"ارتداء خوذة"، وغير ذلك. 

إضافة السلوكيات املالئمة وغير املالئمة التي ترتبط مبجوعة التالميذ.

٣. يتعاون التالميذ مع الزمالء املجاورين في إكمال الصفحة ١٠9، بعنوان "األلغاز"، بكتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
تعلمون الكثير حول ما إذا كان السلوك مالئًما أم غير مالئم!

فوا على السلوكيات  تعاونوا مع الزميل املجاور على حل صفحة األلغاز في الصفحة _ بكتاب التلميذ وتعرَّ
احلسنة.

انتقلوا اآلن إلى الصفحة ١٠9.

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا على الصفحة ١٠9 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرأ مفتاح اللغز. اكتب السلوك الصحيح الذي يحل اللغز:
السفر بالقطار رائع....................

للحفاظ على سالمتنا داخل القطار، يجب أن أبقي ساكًنا في .............................
عندما أعبر الطريق كي أحافظ على سالمتي
يجب أن أنظر في كال ........................

تهتز القوارب عندما تسير فى املاء بعيًدا عن اليابس......................
يجب دائًما أن أبقى جالًسا. ال يجب أن .......................

عندما يتحول الضوء إلى اللون األحمر في إشارة املرور
يجب علّي أن ..............................

عندما أركب احلافلة، سواء كانت تسير بسرعة أو ببطء،
يجب أال ألقي أبًدا بأي شيء من.................................
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اقرأ مفتاح اللغز. اكتب السلوك الصحيح الذي يحل اللغز:

ألغاز

السفر بالقطار رائع.

للحفاظ على سالمتنا داخل القطار، يجب أن أبقي ساكًنا في                   

عندما أعبر الطريق، كي أحافظ على سالمتي

يجب أن أنظر في كال                 

تهتز القوارب عندما تسير فى املاء بعيًدا عن اليابس.

يجب دائًما أن أبقى جالًسا. ال يجب أن        

عندما يتحول الضوء إلى اللون األحمر في إشارة املرور

يجب علّي أن             

عندما أركب احلافلة، سواء كانت تسير بسرعة أو ببطء،

يجب أال ألقي أبًدا بأي شيء من          
.
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يقول املعلم ما يلي: أشيروا إلى كل كلمة أثناء قراءتي للغز. بعد ذلك، أكملوا اللغز بالتعاون مع الزميل 
املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كل لغز بصوت مرتفع، ثم إتاحة الوقت للتالميذ إلنهاء كل لغز قبل قراءة التالي. 
كما ميكن أيًضا أن يختار مناقشة هذا األمر مع الفصل كله، بناًء على احتياجات التالميذ في الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع الزميل اجملاور إلكمال األلغاز.

4. الربط بالتعاون مع التالميذ بني السلوك اجليد واتباع القواعد. قد يكون التالميذ صغار السن للغاية ملعرفة 
أو فهم قواعد املرور، ولذلك ينبغي مواصلة تقدمي األمثلة بطريقة أساسية وخدمية حسب احلاجة. يستخدم 
التالميذ النص في الصفحة ١٠9، بعنوان "قواعد وإشارات املرور"، بكتاب التلميذ لتعلُّم القواعد والعالمات.

يقول املعلم ما يلي:
توجد قواعد وإشارات للمرور تخبرنا بكيفية األداء بسلوك مالئم، وبذلك نحترم اآلخرين ونحافظ على 

سالمتهم أثناء التنقل.
سنقرأ عن بعض هذه األمور مًعا.

رجاًء االنتقال إلى الصفحة ١١٠ من كتاب التلميذ والقراءة معي.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١١٠ في كتاب التلميذ.

 يقول املعلم ما يلي: "إن الطرق لدينا مزدحمة للغاية..."

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة الفقرة بالكامل مع قراءة التالميذ معه. شرح عالمات الطريق في أسفل الصفحة.

ملحوظة للمعلم: إذا كان التالميذ ميتلكون مهارات القراءة والكتابة للقراءة دون مساعدة، ميكن مطالبتهم 
بالقراءة مع الزمالء أو سًرا بأنفسهم. استشارة مدرس لغة عربية للتأكد من مستوى مهارات القراءة 

والكتابة.
يقول املعلم ما يلي:

حتمل إشارتان في الصفحة كلمة "قف".
من األهمية للغاية أن ننتبه إلى اإلشارات عندما حتمل كلمة "قف".

كما أن إشارات املرور أيًضا تخبرنا بوقت إبطاء السرعة ووقت االنطالق.
إن الضوء األحمر يعني التوقف.

َمن ميكن أن يخبرنا بالضوء الذي يعني انطالق؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
األخضر يعني انطالق!

كما أن األصفر يعني إبطاء السرعة واالستعداد للتوقف.
رجاًء إخراج أقالم التلوين األحمر واألصفر واألخضر.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١١١:

يقوم التالميذ مبا يلي: إخراج أقالم التلوين وفتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١١.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: قم بتلوين كل دائرة باللون الصحيح. اكتب معنى كل لون على السطر.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال نشاط إشارات املرور.

5. ينهي التالميذ الدرس اخلامس بكتابة جمل لتكميل صفحة "ضمان السالمة" في الصفحة ١١١ بكتاب 
التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
أريدكم أن تفكروا في أنواع وسائل املواصالت التي ترونها في معظم األحيان.

إننا نسير كثيًرا.
ما الطرق األخرى التي نستخدمها لالنتقال من مكان إلى آخر؟
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قواعد وإشارات املرور
استمع إلى معلمك

الطرق لدينا مزدحمة للغاية. 
يجب اتباع قواعد املرور.  

يجب أن تلتزم السيارات واحلافالت بالسير على اجلانب األمين من الطريق. 
يجب أن يلتزم السائقون بالقيادة اآلمنة. 
يجب أن يربط الركاب أحزمة األمان. 

يجب أن ينتبه السائقون جيًدا لكافة إشارات املرور.
يجب أيًضا أن ينتبه املشاة في الطريق جيًدا. 

أبطئ سرعتكِقف

ِقفال تدخل
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ن كل دائرة باللون الصحيح. اكتب ما يشير إليه كل لون. لوِّ

إشارات املرور
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣-4 تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األفكار لإلجابة عن السؤال، عند مطالبتهم بذلك.

يقول املعلم ما يلي:
سواء كان اإلنسان يسير أو يستخدم وسيلة من وسائل املواصالت، ينبغي أن نحافظ دائًما على السالمة.

وهذا يعني استخدام السلوك املالئم واتباع كل قواعد وإشارات املرور.
ستكتبون ثالث جمل تذكرون فيها ما تفعلون للحفاظ على السالمة أثناء السير وأثناء استخدام وسيلة أخرى 

من وسائل املواصالت.
انتقلوا إلى الصفحة ١١٢ في كتاب التلميذ. حتمل عنوان "ضمان السالمة" في األعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا على الصفحة ١١٢ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتب جملة تذكر فيها كيف يحافظ الشخص على السالمة أثناء السير 
وأثناء استخدام وسيلة أخرى من وسائل املواصالت.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة جملتني.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّوال في الفصل أثناء كتابة التالميذ للجمل. إذا احتاجوا للمساعدة للرسم اإلمالئي 
للكلمات، ينبغي تقدمي الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمات للتالميذ. قد يرغب املعلم في تعديل النشاط بإكماله 

مع الفصل كله، أو السماح للتالميذ بأداء التمثيل اإلميائي لبيان كيفية التصرف بداًل من كتابة اجلمل.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اآلن، ارسموا صورة تشرح احلفاظ على السالمة أثناء استخدام وسائل 
املواصالت.

 يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة تشرح إجراءات احلفاظ على السالمة أثناء استخدام وسائل 
املواصالت.

م من الفصل. ينبغي أن يراجع املعلم ما تعلموه ملعاينة  6. اخلتام: لقد أنهى التالميذ حالًيا جزء التعلُّـ
املشروع الذي سيكملونه في قسم "شاِرك".

يقول املعلم ما يلي:
أشعر بالفخر بعملكم اجلاد في تعلُّم وسائل املواصالت والسلوكيات املالئمة وكيفية احلفاظ على السالمة أثناء 

التنقل!
غًدا، سنبدأ العمل في مشروع التصميم.

سنقوم بابتكار منوذج لوسيلة من وسائل املواصالت باستخدام أشياء ميكن أن جندها في البيئة.
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اكتب جملة تذكر فيها كيف حتافظ على سالمتك أثناء السير، وأثناء استخدام 
وسيلة من وسائل املواصالت.

حافظ على سالمتك

ارسم صورة تعبر عن سلوكك لتحافظ على سالمتك أثناء استخدام إحدى وسائل 
املواصالت.

أثناء السير سأحرص على أن  

عندما أركب .....

سأحرص على أن  



٢٢4 جتول في البيئة

1. مقدمة: هذه فرصة لتقدمي املشروع املفيد للتالميذ بالفصل.

يقول املعلم ما يلي:
واليوم سنبني مًعا املشروع.

بالتعاون مع الزميل املجاور، ستقومون بابتكار منوذج لوسيلة من وسائل املواصالت.
هل يعلم أيٌّ منكم ما املقصود بالنموذج؟

إذا ناديت اسم أحدكم، فليذكر لي رجاًء املقصود بالنموذج.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل 
االستمرار.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار حول املقصود بالنموذج.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
احلصول على املواد من البيئة   

احمليطة.
تصميم منوذج لوسائل املواصالت.  

الهندسة  
 عملية التصميم  
خطة التصميم  
املواد املستخدمة  
النموذج  
الفكرة  
املواد املستخدمة  
اخلطة  
البناء  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السادس

اختيارًيا، ميكن إعداد ملصق كبير لعملية 
ل كما يظهر في كتاب  التصميم املعدَّ

التلميذ في الصفحة _، عملية التصميم.

إعداد الدرس
بالنسبة للمعلم

املواد املستخدمة
النموذج )منزل ألعاب،أقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ

متثال حليوان، أو
شيء مماثل(

ورق قالب أو 
سبورة

طباشير أو أقالم 
حتديد

أكياس جلمع املواد، ورقة 
واحدة لكل مجموعة مشتركة

جرس

شاِرك )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
شكًرا على مشاركة األفكار.

ُيعد النموذج متثياًل ثالثي األبعاد لشيء ما.
ويعني ثالثي األبعاد أنه غير مسطح.
كما أنه أصغر من الشيء احلقيقي.

وهذا مثال على النموذج.

يقوم املعلم مبا يلي: إذا أمكن، رفع منوذج لشيء ما. ميكن أن يكون أّي شيء مثل منزل اللعب أو متثال 
حليوان أو غير ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
لن يبدو النموذج الذي تصممونه مثل هذا النموذج ألنه سيكون من تصميمكم!

ستبذلون بالتعاون مع الزمالء املجاورين أقصى جهد لتصميم منوذج لوسيلة مواصالت من األنواع التي 
كنتم تدرسونها. ستستخدمون املواد التي ميكن العثور عليها في فناء املدرسة فقط.

لنقم مبراجعة قائمة األنواع السبعة اخملتلفة من وسائل املواصالت.
ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في مشاركة الفصل.

يقوم التالميذ مبا يلي: التطوع ببيان أشكال مختلفة من وسائل املواصالت.

يقوم املعلم مبا يلي: دعوة 7 تالميذ أو الرقم الكافي لذكر األنواع السبعة لوسائل املواصالت املدروسة 
)السيارة، احلافلة، القطار، السير، الدراجة، الطائرة، املركب(. كتابة أشكال وسائل املواصالت التي اقترحها 

التالميذ على السبورة في القائمة ليراها كل التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
هذه أشكال وسائل املواصالت التي يستخدمها الناس لالنتقال من مكان إلى آخر.

ناقشوا مع زمالئكم املجاورين شكل وسيلة املواصالت التي ترغبون في متثيلها في النموذج.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحديد مع الزميل املجاور.

مة، كما يظهر في مخطط  ٢. يستخدم التالميذ عملية التصميم إلكمال مشاريع النماذج. ُتعد هذه العملية املقدَّ
سير العمل، تعدياًل لعمليات التصميم األكثر تعقيًدا والتي يتعرَّف عليها التلميذ في الصفوف ة الالحقة. ميكن 

أن يختار املعلم ابتكار ملصق كبير لهذه العملية وتعليقه في الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: االنتقال بالتالميذ عبر املشروع خطوة بخطوة باستخدام كتاب التلميذ كدليل توجيهي 
بدايًة من الصفحة _، عملية التصميم.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١١٣.

هل ترون اخلطوات الـ 4 املذكورة في أعلى الصفحة؟
الكلمات املذكورة في املربعات: الفكرة، املواد املستخدمة، اخلطة، البناء
ًتا انتظاًرا لتكرار التالميذ للمفردات( لنقل تلك الكلمات مًعا. )توقف مؤقَّ

لكي نقوم بابتكار النموذج، سنستخدم عملية التصميم.
هذا يعني أخذ املشروع وتقسيمه إلى خطوات حيث يجري تنفيذ خطوة في كل مرة.

اخلطوة األولى أن تكون لدينا فكرة.
إن فكرة هذا املشروع تتمثَّل في شكل وسيلة من وسائل املواصالت والتي يختارها التلميذ هو أو زميله 

اجملاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١٣.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: يحتوي كل مربع على خطوة تساعد في تصميم النموذج. اتبع إرشادات 
املعلم إلكمال اخلطوة.

يقول املعلم ما يلي:
رجاًء كتابة الفكرة التي لديكم، أيْـ شكل وسيلة من وسائل املواصالت والتي يختارها التلميذ هو أو زميله 

اجملاور في املربع األول.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة شكل من وسائل املواصالت
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 يحتوي كل مربع على خطوة من خطوات عملية التصميم. 
اتبع إرشادات املعلم إلكمال خطوة في كل مرة. 

عملية التصميم

البناءالتخطيطاملواد املستخدمةالفكرة 

1- الفكرة:ما فكرتك التي اخترتها كوسيلة للمواصالت؟

2- املواد املستخدمة: حدد املواد التى سوف تستخدمها.
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يقول املعلم ما يلي:
اخلطوة التالية أن تفكروا في املواد املستخدمة املتوفرة لديكم.

ستقومون بجمع املواد املستخدمة من فناء املدرسة لبناء النموذج. ميكن استخدام األغصان الصغيرة أو 
الصخور أو أوراق الشجر أو أّي شيء آخر من فناء املدرسة.

ملحوظة للمعلم: ميكن أن يسمح املعلم للتالميذ باستخدام املواد اخلاضعة إلعادة التدوير مثل العبوات 
البالستيكية واأللومنيوم والعبوات املعدنية والشفَّطات وغير ذلك.

ميكن استغراق بعض الوقت ملناقشة الزمالء اجملاورين.
بعد ذلك، قوموا بتدوين األفكار حول املواد املستخدمة في املربع الكبير في الصفحة بكتاب التلميذ. عند 

احلاجة إلى إلى النظر إلى صور وسائل املواصالت في مصر، ميكن االطالع على صفحة ١٠4. ماذا 
ستستخدمون لتمثيل كل جزء في الصورة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التعاون مع التلميذ املجاور ملمارسة العصف الذهني حول املواد التي 
ميكن استخدامها في بناء النموذج.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن، بعد أن مارستم العصف الذهني حول املواد التي تظنوا أنه ميكن استخدامها، ينبغي أن تقوموا بابتكار 

خطة التصميم.
هذا يعني رسم صورة لشكل وسيلة املواصالت وتسميته باملواد املستخدمة التي تستخدمونها لكل جزء.

هذا ما يفعله املهندسون احلقيقيون عند بناء النماذج لتحويلها إلى أشياء حقيقية. ينبغي أن تبدو الرسومات 
مثل القالب للنباتات واحليوانات التي أكملنا نشاطها في بداية الفصل. ينبغي أن حتتوي على خطوط بجوار 

األجزاء اخملتلفة حيث تذكرون املواد التي تستخدمونها.
سأشرح مبثال كيفية تنفيذ هذا اإلجراء.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار مثال لنموذج من غير وسائل املواصالت، على سبيل املثال، منوذج ملنزل. 
احلديث بصوت مرتفع ملا ميكن التفكير فيه في صمت. استخدام ورق القالب لبيان كيفية رسم خطة 

التصميم. "أريد العثور على قطعة من اخلشب للجزء الرئيسي من املنزل، ولذلك سأرسم اخلشب هنا وأسميه 
اخلشب. بعد ذلك سأجد بعض أوراق الشجر من أجل نافذتي. أنا أرسم مربعات للنوافذ وأضع عليها أوراق 

الشجر. سأجد قطعة من جذع الشجر لتكون سطح املنزل.

يقول املعلم ما يلي:
جاء دوركم اآلن.

سيقوم كل منكم مع زميله املجاور باحلديث عن تصميم منزله ورسمه ووضع األشياء عليه.
يجب على كل منكم رسم التصميم ووضع األشياء عليه في كتاب التلميذ في الصفحة رقم ١١4.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع تصميم بالتعاون مع الزميل املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

7. إعداد الفصل للذهاب إلى اخلارج من أجل القسم التالي من الدرس. إذا لم األمر ممكًنا، فجّهز مجموعة 
من املواد بالفصل لالختيار من بينها.

يقول املعلم ما يلي:
لنذهب اآلن إلى خارج الفصل جلمع بعض املواد.

يقوم املعلم مبا يلي: مرر كيًسا واحًدا لكل مجموعة من التالميذ جلمع املواد التي يجدونها.

يقول املعلم ما يلي:
ليحمل كل منكم الكيس وكتاب التلميذ ويقف بجانب زميله في الصف.

أثناء الوقوف في الصف يجب عليكم أن حتترموا املساحة اخلاصة باجليران وأن تصمتوا لكي تسمعوا 
إرشاداتي.

يقوم التالميذ مبا يلي: االصطفاف وهم يحملون أغراضهم. املشي إلى اخلارج بهدوء.

يقول املعلم ما يلي:
لديكم ١٠ دقيقة/دقائق للذهاب إلى خارج الفصل وجمع املواد اخلاصة بكم.

ركزوا على إيجاد املواد التي كتبتموها في كتاب التلميذ.
إذا لم تتمكنوا من إيجاد املواد أو إذا رأيتم شيًئا آخر يساعدكم في بناء التصميم اخلاص بكم، التقطوه 

وضعوه في الكيس.
عندما تسمعوني وأنا أضرب اجلرس قفوا في صف واحد هنا من فضلكم.

3- التخطيط: ارسم تصميمك. اكتب البيانات على الرسم. 
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ملحوظة للمعلم : تأكد من ارتداء التالميذ للقفازات قبل جمع املواد 

ملحوظة للمعلم: إذا عجز التالميذ عن إيجاد ما يريدونه جلزء من التصميم، فشّجعهم على إيجاد شيء بديل 
ميكن أن يالئم اجلزء اخلاص بالتصميم.

يقوم املعلم مبا يلي: املشي مع التالميذ والتفاعل معهم وهم يجمعون املواد املستخدمة. في نهاية الوقت 
اخملصص جلمع املواد، اضرب اجلرس واستدِع التالميذ لالصطفاف. إذا لم يكن لديك جرس، اختر وسيلة 
أخرى الستدعاء انتباه التالميذ. تأكد من وجود طريقة لوضع عالمة على األكياس التي جمع فيها التالميُذ 

املواد حتى يتمكنوا من اجلمع فيها للدرس التالي.

يقول املعلم ما يلي:
حان وقت العودة إلى الفصل.
هيا اجتمعوا في صف واحد.

يقوم التالميذ مبا يلي: االصطفاف مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إعادة التالميذ إلى الفصل.

8. اخلتام: استعراض ما سيقوم به تالميذ الفصل غًدا.

يقول املعلم ما يلي:
لننظر مًعا على اخلطوات األربع في عملية التصميم.

كل كتبتم أفكاركم؟ )انتظر إلى أن يقول جميع التالميذ "نعم" أو اإلشارة باإليجاب بأيديهم(
هل فّكرمت في املواد املستخدمة؟ )انتظر مرة أخرى(

هل رسمتم مخطط التصميم اخلاص بكم؟ )انتظر مرة أخرى(
ماذا يتبّقى لنا كيف نفعله؟

البناء.
غًدا سوف تستخدمون املواد التي جمعتموها لبناء التصميم اخلاص بكم.



٢٢٨ جتول في البيئة

شاِرك )9٠ دقيقة(
١. ملحوظة للمعلم: إذا توافرت مواد إضافية، ميكنك إحضار املزيد من املوارد كاأللواح الورقية الكرتونية التي حتمل اإلرشادات

البيض وما إلى ذلك من مواد. األمر غير ضروري ولكنه قد يساعد التالميذ على بناء مناذج أفضل إذا لم يجدوا كل 
شيء كانوا يخططون له أثناء الدرس 6. ٢. مقدمة: راجع في الدرس 6 ما أجنزه التالميذ في مشروعهم املستهدف.

يقول املعلم ما يلي:
باألمس اخترمت مع شركائكم وسيلة من وسائل املواصالت ورسمتم مخطط تصميم وجمعتم املواد الالزمة 

من ساحة املدرسة.
واليوم سنبني مًعا النماذج اخلاصة بكم.

أثناء بناء النموذج عليكم أن تلصقوا املواد ببعضها.
هل تعرفون بعض الطرق التي ميكن بها لصق املواد ببعضها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٣ أو 4 تالميذ ملشاركة األفكار. قد تتضمن االقتراحات: صمغ عادي، صمغ 
ساخن، شريط الصق، خيط

٣. يجب على التالميذ أن يرجعوا إلى الصفحة رقم ١١4 التي رسموا فيها باألمس حتت عنوان "عملية 
التصميم" بكتاب التلميذ اخلاص بهم ملراجعة مخطط التصميم قبل البدء ببناء النموذج. يجب أن توّفر املواد 

الالصقة لكي يستخدمها التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
كل هذه كانت أمثلة جيدة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
بناء منوذج ألحد أشكال وسائل   

املواصالت باستخدام مواد من البيئة 
احمليطة.

عملية التصميم  
مخطط التصميم  
املواد املستخدمة  
النموذج  
الالصق  
البناء  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السابع

املواد املستخدمة

ورق قالب أو أقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ
سبورة

طباشير أو أقالم 
حتديد

مقص

املواد الالصقة: صمغ، مواد النموذج
شريط الصق، خيط، 

صمغ ساخن

٢٠١٨٢٠١٩/



جتول في البيئة ٢٢9

هذا ما نسميه باملواد الالصقة - مواد تساعدنا على لصق األشياء ببعضها.
واليوم لدينا تلك املواد الالصقة كي نعمل بها: ________________

سنستخدم هذه املواد مع مخطط التصميم واملواد اخلاصة بكم لبناء النماذج التي قمتم بتصميمها.
هذه هي املرحلة الثانية من عملية التصميم: البناء.

افتحوا كتاب التلميذ اخلاص بكم على صفحة مخطط التصميم رقم ١١4.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١4.

يقول املعلم ما يلي:
سيقوم كل منكم مع شريكه ببدء عملية بناء النموذج باستخدام جميع املواد معكم.

ميكنكم أيًضا إضافة ألوان للمواد اخلاصة بكم باستخدام أقالم التلوين وأقالم التحديد لكي يظهر النموذج 
مشابها بشكل أكبر ملا ميثله.

هل لديكم أي أسئلة قبل أن نبدأ؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األسئلة لتوضيح ما عليهم أن يقوموا به.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلجابة عن األسئلة عندما يلزم.

يقول املعلم ما يلي:
لدى كل منكم مع شريكه ٣٠ دقيقة لبناء النموذج اخلاص بكم.

سأجتول بينكم ملالحظة عملكم وتقدمي املساعدة إذا احتجتم لها. ال تنسوا أنكم حني تلصقون األشياء 
ببعضها عليكم أن تنتظروا بعض الوقت حتى يجف الصمغ قبل وضع أي شيء آخر على النموذج اخلاص 

بكم. أثناء االنتظار ميكنكم إضافة املزيد من التفاصيل واأللوان على مخطط التصميم اخلاص بكم. إذا كان 
اخملطط غير كامل ارجعوا إلى هذا الفصل في كتاب التلميذ وتأكدوا من إكمال جميع الصفحات.

يقوم التالميذ مبا يلي: بناء مناذجهم مع شركائهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول بني التالميذ والتفاعل معهم وهم يبنون مناذجهم. قبل انتهاء الوقت اخملصص 
بخمس دقائق أخبر التالميذ أن الوقت على وشك أن ينتهي.

4. تعتبر عملية بناء النماذج هي الوقت املثالي لتعزيز حس املسئولية والنظافة لدى تالميذ الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
لقد انتهى الوقت وعليكم أن تتركوا النماذج اآلن.

أحتاج من شريك واحد أن يأتي ويضع النماذج اخلاصة بكم هنا حيث ستكون بأمان إلى أن نأتي غًدا إلى الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار منطقة ليضع فيها التالميذ مناذجهم حلني موعد درس الغد.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقوم تلميذ واحد من اجملموعة بوضع النماذج في املكان اخملصص.

يقول املعلم ما يلي:
كلنا مسؤولون عن نظافة الفصل.

لنأخذ بعض الدقائق لتنظيف املكان من حولنا.
عند االنتهاء ميكنكم مساعدة زمالئكم في تنظيف هذا املكان أيًضا.

إذا عملنا مًعا سننتهي من التنظيف بشكل أسرع وأسهل.

يقوم التالميذ مبا يلي: تنظيف الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التالميذ في تنظيف الفصل. فهذا يعد مثااًل على العمل اجلاد في التنظيف 
ليس ملنطقتك فقط ولكن أيًضا مساعدة اآلخرين في تنظيف منطقتهم. اتبع أي دور أو طريقة من أجل 

التنظيف يتم اتباعها في أوقات أخرى أثناء يوم املدرسة.

يقول املعلم ما يلي:
أشكركم على قيامكم بالتنظيف. لقد انتهت النماذج اخلاصة بكم وأنا متحمس كثيًرا أن أراها كلها غًدا!

ستشاركون أنتم وشركاءكم النماذج اخلاصة بكم مع بقية تالميذ الفصل.

5. اخلتام: شّجع التالميذ على التفكير في الدرس القادم.

يقول املعلم ما يلي:
إلى حني موعد درس الغد، فكروا فيما تريدون أن تقولوه عن النموذج اخلاص بكم. وقبل أن نعرض النماذج 

غًدا، سأمنحكم الوقت للمناقشة والتمرين على هذا األمر مع شركائكم.



٢٣٠ جتول في البيئة

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استغل هذا الوقت ملراجعة ما حققه التالميذ في مشروعهم. ارجع إلى امللصق اخلاص اإلرشادات

بعملية التصميم إذا كنت قد أعددت واحًدا في الدرس 6.

يقول املعلم ما يلي:
لقد شرحنا عملية التصميم.

دعونا نراجع اخلطوات.
كانت لديكم الفكرة أواًل.

بعد ذلك قمنا برسم مخطط التصميم وجمعنا املواد الالزمة.
وباألمس قمتم باستخدام القالب اخلاصة بكم واملواد املستخدمة واملواد الالصقة وأقالم تلوين لبناء النموذج 

اخلاص بكم.
هل منكم من يتذكر ما سنفعله اليوم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة على السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح، ستقومون بعرض ومشاركة النماذج اخلاصة بكم.

ما أنواع األشياء التي تعتقدون أنه يجب التحدث عنها عند مشاركة النماذج اخلاصة بكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة على السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة.

٢. سيقوم التالميذ باستخدام الصفحة رقم ١١5 من كتاب التلميذ اخلاص بهم لتسجيل املعلومات التي 
سيقولونها أثناء عرض مناذجهم على الفصل. تأتي قائمة باألشياء التي ينبغي مشاركتها في إرشادات املعلم 

أدناه، ولكن ميكنك وضع قائمة مبّسطة وعرضها على التالميذ ملساعدتهم.

يقول املعلم ما يلي:
عند عرض النماذج ينبغي عليكم:

أن تشاركوا الفكرة: ما هو نوع وسيلة النقل التي قمتم باختيارها.  
التحدث عن املواد التي استخدمتموها لبناء النموذج.  

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
عرض النموذج على تالميذ الفصل.  
حتليل عمل التالميذ اآلخرين مقارنة   

بأعمالهم.

مخطط التصميم  
عملية التصميم  
املواد املستخدمة  
النموذج  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس الثامن

النموذجأقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ

٢٠١٨٢٠١٩/



جتول في البيئة ٢٣١

شرح كيف ساعدكم اخملطط في بناء النموذج.  
مشاركة قاعدة واحدة أو أحد التعليمات للبقاء بأمان أثناء استخدام وسيلة املواصالت هذه.  
وفي النهاية عليكم أن تقولوا للفصل شيًئا إيجابًيا واحًدا حدث أثناء قيامكم بتصميم النموذج، وشيًئا   

آخر قد تريدون تغييره إذا بدأمت األمر من جديد.

ناقشوا كل ذلك مع الزميل املجاور.
ستكتبون كل هذا ليساعدكم أثناء عرض النموذج.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١١5 بعنوان "عرض النموذج".

يقوم التلميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١5.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: أكمل اجلمل أدناه. ستقرأ هذه املعلومات للفصل عند عرض النموذج.

يقوم املعلم مبا يلي: اقرأ كل سطر في صفحة التلميذ لتالميذ الفصل مع التوقف للسماح للزمالء باملناقشة. 
ميكنك اختيار إمتام هذا األمر مع الفصل مًعا أو بزوج من التالميذ على سبيل املثال، مع تعديل اإلرشادات 

وكتابة التوقعات حسبما يلزم لتالميذك.

يقوم التالميذ مبا يلي: إمتام العرض التقدميي للنموذج.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: استشر مدرس لغة عربية للتأكد من مستوى مهارات القراءة والكتابة. إذا احتاج التالميذ للمزيد 
من املساعدة فاسمح للشركاء في الفصل بإعداد طريقة مختلفة ال تتضمن كتابة جمل، ورمبا من خالل التمرين 
الصامت في ركن أو في الردهة مع املزيد من املساعدة من التالميذ اآلخرين أو مع مساعد معلم إذا كان متاًحا.

يقول املعلم ما يلي:
آخر ما ينبغي أن تقوموا به قبل عرض ما لديكم هو حتديد األجزاء التي ستقولها بنفسك واألجزاء التي 

سيقولها الشريك.
انظروا في كتاب التلميذ اخلاص بكم وضعوا عالمة لتحديد اجلزء ومن سيقوله.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الشريك وحتديد األجزاء التي سيشاركها كل منهم.

٣. سيستخدم التالميذ صفحة العرض التقدميي للنموذج لعرض النماذج اخلاصة بهم على الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن بعد أن استعددمت لعرض النموذج، سأنادي على كل واحد منكم باستخدام عصي األسماء.

إذا ما ناديتك أنت أو شريكك فهذا يعني أنه دور مجموعتك.
عند قيام اآلخرين باملشاركة أرجو منكم االلتزام بالصمت واالحترام.

انتبهوا ملا يعرضه التالميذ اآلخرون ألنني سأسألكم بعض األسئلة عن العروض التوضيحية التي مت تقدميها 
بعد انتهاء اجلميع.

يقوم املعلم مبا يلي: اختر التالميذ لتقدمي العرض التوضيحي باستخدام عصي األسماء.

يقوم التلميذ مبا يلي: كل مجموعة من التالميذ تقوم بتقدمي عرض توضيحي للنموذج اخلاص بها.

4. يقوم النشاط التالي بإرشاد التالميذ نحو التعبير عن أوجه التشابه واالختالف بني أعمالهم وأعمال 
زمالئهم في الفصل. قد يكون هذا أمًرا بإمكان التالميذ إمتامه بشكل مستقل، ولكن إذا كان الفصل غير 

مستعد ملتطلبات القراءة والكتابة اخلاصة بهذا التمرين ميكنك إمتامه مع الفصل بشكل جماعي.

يقول املعلم ما يلي:
أشكركم على مشاركة النماذج اخلاصة بكم مع الفصل.

لقد استمتعت بسماع اخلطوات التي مشيتم عليها في عملية التصميم.
واآلن فكروا في أحد مناذج زمالئكم.

ما وسيلة املواصالت التي ميثلها النموذج؟
كيف كان التشابه بني منوذج اجملموعة والنموذج اخلاص بكم؟

كيف كان االختالف بني منوذج اجملموعة والنموذج اخلاص بكم؟
افتحوا من فضلكم كتاب التلميذ على الصفحة ١١6. عنوان الصفحة في األعلى هو "مراجعة النموذج".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١6.
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أكِمل اجلمل التالية. ستقرأ هذه املعلومات لزمالئك في الفصل عند عرض النموذج.
عرض النموذج

الفكرة: نختار بناء منوذج     
     

املواد املستخدمة : استخدمنا لبناء النموذج

القاعدة: ما الذي يجب عليك القيام به عند استخدام وسيلة مواصالتنا؟

من األشياء اإليجابية التي ظهرت:

ر في تغييرها: من األشياء التي نفكِّ
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الفصل الثاني: جتول فى البيئة

أجب عن األسئلة التالية حول منوذج زميلك في الفصل. 
مراجعة النموذج

1- ما وسيلة املواصالت التي مثلها النموذج؟

2- ما أوجه التشابه بني منوذج اجملموعة والنموذج اخلاص بك؟



٢٣٢ جتول في البيئة

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: أجيبوا عن األسئلة حول منوذج زمالئكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الصفحة في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: التجوال في جميع أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: استشر مدرس لغة عربية للتأكد من مستوى مهارات القراءة والكتابة. إذا لم يكن لدى 
التالميذ املهارة الكافية لإلجابة عن تلك األسئلة كتابة بشكل مستقل، فقّدم أمثلة من اجلمل واكتبها على 

السبورة لكي يدّونوها. أمثلة: "كان بنفس شكل وسيلة املواصالت." "كان مختلًفا عن شكل وسيلة املواصالت" 
"لقد استخدموا نفس املواد." ميكنك أيًضا السماح للتالميذ باستخدام الصور لعرض ما يفكرون فيه إذا 

كانت الكتابة صعبة عليهم.
يقول املعلم ما يلي:

ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في مشاركة إجاباتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اإلجابات.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٣ أو 4 تالميذ ملشاركة إجابات كتاب التلميذ اخلاصة بهم.

مه التالميذ وحققوه من الدرس.  5. اخلتام: هذه هي نهاية الفصل. استغل هذا الوقت ملراجعة ما تعلَّ
موه. اطرح بعض األسئلة التأملية بعد كل جملة لتشجيع التالميذ على جتميع ما تعلَّ

يقول املعلم ما يلي:
أنا فخور للغاية بعملكم الرائع في التعلم أثناء هذا الفصل.
لقد تعلَّمتم كل شيء حول كيفية التنقل في العالم من حولنا.

ما الطرق اخملتلفة التي ميكننا التنقل بها؟
كيف تتصل أجزاء جسمنا ببعضها وتتحرك.

ما األجزاء في جسمنا التي تساعدنا على احلركة والتنقل؟
ماذا عن احليوانات - كيف تساعدهم أجزاء أجسامهم على التنقل؟

كيف تتصل أجزاء العالم عاملنا ببعضها، وكيف نسافر من مكان آلخر.
كيف نسافر من مكان آلخر؟

كيف تساعدنا أجزاء عملية التصميم في إكمال املشروع.
ما أجزاء عملية التصميم؟

بعد أن عرفنا اآلن كيف نتنقل في العالم من حولنا سنتعلَّم كيف نزرع الطعام في العالم من حولنا!



جتول في البيئة ٢٣٣



٢٣4 جتول في البيئة



الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

الفصل الثالث

زراعة الغذاء في العالم من حولنا
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نظرة عامة على الفصل
زراعة الغذاء في العالم من حولنا

عدد الدرساملهاراتاملكو=ن

سوف يكتشف التالميذ من خالل هذا الدرس أمناط الطبيعة اكتِشف
مبا فيها الشروق والغروب وخصائص كل فصل من فصول 
السنة األربعة. سيقوم التالميذ بتصنيف املالبس والفواكه 

واخلضراوات طبًقا ملواسم السنة وشرح أهمية الفواكه 
واخلضراوات واختيارات األطعمة الصحية.

٢

سيتعرف التالميذ األعمال واألدوات الزراعية وأهمية الفالحني. تعلَّم
أهمية النباتات لإلنسان كي يعيش وينمو، وسيناقشون 

االستخدامات الشائعة للنباتات.

٢

سيقوم التالميذ بزراعة حديقة الفصل والعناية بها. سيشارك شاِرك
التالميذ أهمية النباتات وأساليب رعايتها وذلك من خالل 

إعداد نشرة إخبارية.

٣



٢٣٨ زراعة الغذاء في العالم من حولنا

املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها 
زراعة الغذاء في العالم من حولنا

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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مؤشرات التعلّم
على مدار هذا الفصل، يعمل التالميذ سعًيا لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
إنتاج كلمات أحادية املقطع شفهّيًا من خالل دمج األصوات.  
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر.  
فك ترميز الكلمات أحادية املقطع املنتظمة هجائّيًا.  
القراءة مبستوى كاٍف من الدقة والطالقة لدعم الفهم.  
قراءة نصوص متوافقة مع املستوى بغرض وبفهم.  
طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى حول التفاصيل   

األساسية في نص.
قراءة أعمال أدبية مناسبة مبستويات صعوبة مناسبة   

لتالميذ الصف األول االبتدائي.
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  
طرح أسئلة واإلجابة عن أسئلة أخرى حول التفاصيل   

األساسية في نص تتم قراءته بصوت عاٍل أو معلومات يتم 
عرضها شفهّيًا.

تقسيم الكلمات إلى فئات إلظهار الفهم جتاه مفهوم محدد.  

الكتابة:
الكتابة باحلروف العربية.  
كتابة ُجَمل من كلمتني أو ثالث كلمات.  
كتابة الكلمات املتكررة.  
ترتيب الكلمات لتكوين جمل.  

التحدث واالستماع:
تقليد أصوات اللغة العربية.  
نطق أصوات اللغة العربية.  
نطق األصوات املتحركة القصيرة والطويلة.  
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشة.  

الرياضيات:
العّد باآلحاد والعشرات حتى ١٠٠.  
قراءة االرقام من ٠ حتى ١٠٠ وكتابتها.  

العلوم:
رصد احلركة اليومية للشمس في السماء )الشروق،   

الغروب(.
وصف العالقات املكانية/الزمنية بتعبيرات مثل "أعلى"،   

"أسفل"، "خلف"، "أمام"، "قبل"، "بعد"، وما إلى ذلك.

شرح أهمية النباتات واحليوانات لإلنسان وكيفية العناية   
بها.

أخذ مالحظات باستخدام احلواس اخلمس.  

الدراسات االجتماعية:
التمييز بني فصول السنة األربعة باستخدام الصور.  
إجراء مقارنة بني مالبس الشتاء والصيف، إلخ.  
 التعبير عن خصائص فصول السنة بأساليب مختلفة   

)رسومات، أغنيات، إلخ(.

املوسيقى:
غناء أغاٍن تتضمن مفردات جديدة.  
املشاركة في الغناء اجلماعي.  
احترام أداء اآلخرين في الغناء.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
شرح أهمية اإلفطار ومكوناته.  
التمييز بني الفواكه واخلضراوات املرتبطة بالشتاء والصيف.  
شرح أهمية الفواكه واخلضراوات.  
حتديد بعض ممارسات التغذية الصحيحة والغير صحيحة.  

اإلعالم التربوي:
وصف مظهر وعناصر النشرة اإلخبارية.  
املساهمة في النشرة اإلخبارية مبعلومات متعلقة باحملور.  

املجاالت املهنية:
حتديد عدة مهن وأدوات زراعية معروضة في صور   

ورسومات.
استكمال ألغاز صور مقطعة مرتبطة بعدة نباتات.  
حتديد العالقة بني املهنيني الزراعيني واألدوات التي   

يستخدمونها.
وصف إحدى املهن الزراعية التي يفضلها التالميذ.  
مطابقة صور لعّمال زراعيني مع مهنهم.  
مطابقة صور ألدوات زراعية مع املهنيني الذين   

يستخدمونها.
شرح أهمية عدة مهن زراعية في اجملتمع.  
احملافظة على نظافة حديقة الفصل.  
التعاون مع زمالء الفصل لزراعة نباتات داخل الفصل.  

الربط بالقضايا املصرية
قضايا البيئة والتنمية: نحن مسئولون عن البيئة. يجب علينا احملافظة على كوكب األرض. 

نحن جزء من مجتمع يعتني بالبيئة
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:١
مالحظة حركة الشمس في السماء من خالل رسومات توضيحية لقصة.  
اكتشاف خصائص فصول السنة األربعة من خالل كلمات أغنية.  
التمييز بني الفصول األربعة باستخدام الصور.  
تصنيف املالبس طبًقا لفصل الشتاء أو الصيف.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٢
قراءة قصة عن الفواكه واخلضراوات التي تتم زراعتها في الشتاء أو الصيف.  
تصنيف الفواكه واخلضراوات بحسب ما يتم زراعته في الشتاء أو الصيف.  
شرح أهمية الفاكهة واخلضراوات.  
حتديد اختيارات األطعمة الصحية.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٣ تعلَّ
حتديد املهن واألدوات الزراعية.  
املقارنة بني املهن الزراعية واملهن الصناعية.  
تصنيف األدوات املستخدمة في األعمال الزراعية.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
إمتام أحجية صور مقطعة عن النباتات.  
مناقشة أهمية النباتات للحيوان واإلنسان.  
شرح سبب أهمية املهن الزراعية والفالحني.  
مناقشة االستخدامات املتعددة للنباتات.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:5
اكتشاف وتعلّم احتياجات النباتات.  
ممارسة العناية بالنباتات.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:6
كتابة وشرح نشرة إخبارية للفصل.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:7
التدريب على عرض نشرة الفصل اإلخبارية.  
عرض نشرة الفصل اإلخبارية.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل ٣
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نظرة عامة الدرس األول

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
ملحوظة للمعلم: في نهاية هذا الفصل، سيقوم التالميذ بزراعة حديقة واالعتناء بها. إذا لم تقم بذلك بعد، فقد اإلرشادات

يكون األمر مفيًدا إذا زرعت نبتة في احلديقة قبل بداية الفصل. إذا لم تتوافر مساحة خارجية حلديقة، ميكنك 
استخدام حاويات زرع بداخل الفصل.

1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بالفصل اجلديد.

يقول املعلم ما يلي:
سنبدأ فصاًل جديًدا اسمه "زراعة الغذاء في العالم من حولنا".

ما الذي تتوقعون أن نتعلمه؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في 
الدرس.

يقوم التالميذ مبا يلي: التنبؤ مبا قد يكون جزًءا من الفصل اجلديد.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم جميًعا باتباع النصائح املوجودة بهذا الفصل!

وفي هذا الفصل سنتعلّم الكثير عن النباتات كالفواكه واخلضراوات.
سنتعلَّم أيًضا عن املهن الزراعية. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار الكلمة والتعريف.وفي نهاية هذا الفصل سنبدأ بزراعة احلديقة 
واالعتناء بها.

سنقوم بعمل نشرة إخبارية للفصل إلخبار اآلخرين عن أهمية النباتات وكيفية االعتناء بها.

٢. قّدم للتالميذ مفهوم األمناط في األحداث الطبيعية مبا فيها الشروق والغروب وفصول السنة والربط بينها 
وبني ما سبق ذكره في الفصل السابق عن احلركة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
مالحظة حركة الشمس في السماء من   

خالل رسومات توضيحية لقصة.
اكتشاف خصائص فصول السنة   

األربعة من خالل كلمات أغنية.
التمييز بني الفصول األربعة من خالل   

الصور.
تصنيف املالبس طبًقا لفصل الشتاء أو   

الصيف.

الشروق،  
الغروب،  
الفصل،  
النمط  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

أي نوع من الكرات الكبيرة مبا يكفي قلم تلوين صفراءكتاب التلميذ
ليراها جميع التالميذ في وقت واحد 

)قطر أكبر من ١5 سنتيمتر(

قلم رصاص

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
في الفصل السابق تعلَّمنا كيفية حترك مختلف األشياء.

هل تعلمون أن العالم من حولنا يتحرك دائًما؟
إن عاملنا اسمه كوكب األرض، وهذا الكوكب يدور حول نفسه.

كما أنه يدور حول الشمس.
واليوم سنكتشف ما يحدث عندما يدور كوكب األرض حول نفسه وحول الشمس.

٣. إدراك النمط اليومي لشروق وغروب الشمس مبالحظة صور الشمس في السماء في الصفحة رقم ١١9 
من كتاب التلميذ بعنوان "الشمس في السماء".

يقول املعلم ما يلي:
سنقرأ أواًل قصة.

لنرى ما ميكننا أن نتعلَّمه من هذه القصة.
بهذه القصة صور.

لننظر مًعا على هذه الصور.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١١9.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١١9.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: لنقرأ مًعا القصة. استخدموا أقالم التلوين الصفراء لتلوين الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
أشيروا إلى كل كلمة أثناء قراءتي لكل جملة. سنبدأ بالصورة في األعلى.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تستيقظ منى من نومها. ترى منى الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
أين الشمس في الصورة؟ ملاذا تعتقدون أنها هناك؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذين من أجل األفكار.

ملحوظة للمعلم: أثناء قراءة القصة للمرة األولى، اسأل التالميذ عن أفكارهم حول الشمس في كل موضع 
من السماء ولكن ال تصحح األفكار الغير صحيحة اآلن. ستُعل=م التالميذ عن مواضع الشمس في السماء بعد 

االنتهاء من القصة أول مرة.
يقول املعلم ما يلي:

لّونوا الشمس في الصورة باألعلى باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الشمس باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي: لننظر على الصورة في اليسار. تقول القصة اآلن:

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تتناول منى الغداء. ترى منى الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
أين الشمس في الصورة؟ ملاذا تعتقدون أنها هناك؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تلميذين ممن رفعوا أيديهم من أجل مشاركة أفكارهما.

يقول املعلم ما يلي:
لّونوا الشمس في هذه الصورة باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الشمس باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي: لننظر على الصورة باألسفل لونستمر في قراءة القصة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تلعب منى لعبة. ترى منى الشمس.

يقول املعلم ما يلي:

119

اقرأ القصة. استخِدم اللون األصفر لتلوين الشمس.

 تذهب منى إلى السرير. تتناول منى الغداء.  ترى منى الشمس.
ال ترى منى الشمس.

تلعب منى لعبة. ترى منى الشمس.

تستيقظ منى من نومها. ترى منى الشمس.

الشمس في السماء
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أين الشمس في الصورة؟ ملاذا تعتقدون أنها هناك؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذين من أجل مشاركة أفكارهما.

يقول املعلم ما يلي:
لّونوا الشمس في الصورة باألسفل باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الشمس باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي: لننظر على الصورة في اليمني. ماذا تفعل منى في الصورة؟ اهمسوا باإلجابة 
بصوت خفيض.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة صوت منخفض )منى تذهب إلى السرير(.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: منى تذهب إلى السرير. وهي ال ترى الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
نرى جميًعا الشمس في بعض هذه الصور.

يبدو أنها تتحرك عبر السماء.
ملاذا تعتقدون أن الشمس في أماكن مختلفة بكل صورة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذين من أجل مشاركة أفكارهما.

يقول املعلم ما يلي:
في الصباح نقوم الشمس تشرق. الصورة األولى )باألعلى( تبنّي شروق الشمس.

أشيروا إلى الصور باألعلى. هل ميكنكم أن تقولوا "شروق الشمس"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى الصورة باألعلى وقول "شروق الشمس" سوّيًا.

يقول املعلم ما يلي:
في املساء نقوم الشمس تغرب. الصورة باألسفل تظهر غروب الشمس.
أشيروا إلى الصورة باألسفل. هل ميكنكم أن تقولوا "غروب الشمس"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى الصورة باألسفل وقول "غروب الشمس" سوّيًا.

يقول املعلم ما يلي:
ميكننا أن نرى الشمس بأماكن مختلفة في السماء في أوقات مختلفة من اليوم.

لنستخدم أجسامنا إلظهار مكان الشمس في السماء.
هيا قفوا.

وجهوا ذراعكم إلى اليمني.
ملحوظة للمعلم: قد يواجه التالميذ صعوبة في التمييز بني اليمني واليسار. قد تود مساعدتهم بالتوقف أمامهم 

وااللتفاف بحيث تواجه نفس اجتاه التالميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه ذراعه إلى اليمني.

يقوم التالميذ مبا يلي: توجيه ذراعهم إلى اليمني.
يقول املعلم ما يلي:

هنا نرى الشمس وهي تشرق.
تستيقظ منى من نومها.

وجهوا اآلن ذراعكم إلى األعلى.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع ذراعه إلى األعلى.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع ذراعهم إلى األعلى.

يقول املعلم ما يلي:
هنا نرى الشمس وقت الظهر. تتناول منى الغداء.

وجهوا اآلن ذراعكم إلى اليسار.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه ذراعه إلى اليسار.
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يقوم التالميذ مبا يلي: توجيه ذراعهم إلى اليسار.

 يقول املعلم ما يلي:
هنا نرى الشمس وهي تغرب.

تلعب منى لعبة.
وجهوا اآلن ذراعكم إلى األسفل.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه ذراعه إلى األسفل.

يقوم التالميذ مبا يلي: توجيه ذراعهم إلى األسفل.

يقول املعلم ما يلي:
في الليل ال نرى الشمس. منى تذهب إلى السرير.

لنرى ما تعلّمناه عن مكان رؤيتنا للشمس.
سأنادي بأحد أوقات اليوم.

أشيروا بذراعكم أين سنرى الشمس في السماء في هذا الوقت.
"الشروق".

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى "الشروق" ذراعهم.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

ملحوظة للمعلم: استمر بذكر أوقات اليوم مبا فيها الشروق والظهر واملغرب والليل إلى أن يتمرن التالميذ 
بشكل كاٍف.

4. يقوم املعلم مبا يلي: عرض دوران كوكب األرض بشكل مختصر كما هو موصوف أدناه بحث ال يتكون 
لدى التالميذ مفهوم خطأ بأن الشمس هي التي تدور حول كوكب األرض.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم عماًل بتتبع مكان الشمس بالسماء!

من املهم أن نعرف جيًدا أننا بالرغم من رؤيتنا للشمس تتحرك في السماء إال أن كوكب األرض هو من 
يتحرك وليست الشمس. أتذكرون حني قلت في البداية أن كوكب األرض يدور حول نفسه؟ لنحاول مًعا 

توضيح ذلك األمر. هل منكم من يتطوع ليلعب دور الشمس؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء متطوع من التالميذ ليأتي إلى مقدمة الفصل ووضع ذراعيه في شكل دائري 
فوق رأسه ليمثل الشمس. حمل كرة واإلشارة إلى مكان فوق منتصف الكرة لتمثيل كوكب األرض. وضع 

عالمة X على املكان إن أمكن. تدوير الكرة.

يقول املعلم ما يلي: بينما يدور كوكب األرض يبدو األمر وكأن الشمس هي التي تتحرك. حينما ندور 
على كوكب األرض باجتاه بعيد عن الشمس، فهذا يعني أننا في وقت الليل. هل ميكنكم محاولة ذلك معي؟ 
سنستخدم نفس حركة األذرع ولكن هذه املرة سنلف حول أنفسنا كما لو أننا كوكب األرض. لنبدأ األمر. 

التّفوا ناحية اليسار ووجهوا ذارعكم ناحية اليمني مشيرين إلى املتطوع الذي ميثل الشمس. هذا ميثل شروق 
الشمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: االجتاه إلى اليسار واإلشارة بذراعهم إلى اليمني حيث يقف التلميذ املمثل 
للشمس.

يقول املعلم ما يلي: اآلن التفوا لتواجهوا الشمس وأظهروا لي موضع الذراع في وقت الظهر. هذا وقت 
الظهر حيث تكون الشمس فوق رؤوسنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف 9٠ درجة إلى اليمني للنظر إلى الشمس واإلشارة بذارعهم إلى 
السقف.

يقول املعلم ما يلي: التفوا اآلن إلى االجتاه املعاكس إلى اليمني ووجهوا ذراعكم إلى األسفل لتظهروا لي 
مكان الشمس. يجب عليكم أن تستمروا باإلشارة إلى الشمس. هذا وقت الغروب.
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يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف 9٠ درجة إلى اليمني واإلشارة بذراعهم إلى الشمس مرة أخرى 
ولكن عبر أجسادهم هذه املرة.

يقول املعلم ما يلي: في النهاية لكي ُنظهر وقت الليل، التفوا بحيث تكون الشمس في ظهركم وأشيروا 
بذراعكم إلى األسفل مرة أخرى . هذا وقت الليل حيث ال نرى الشمس في السماء. أحسنتم جميًعا بتمثيل 

كوكب األرض وهو يدور حول نفسه! لنشكر جميًعا املتطوع الشمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقول التالميذ مًعا "شكًرا لك" بينما يجلس املتطوع.

يقول املعلم ما يلي: سأقوم أنا اآلن بدور الشمس. هل ميكنكم أن تبدؤوا من جديد؟ أظهروا لي شروق 
الشمس.

يقوم التالميذ مبا يلي: االجتاه إلى اليسار واإلشارة بذراعهم إلى اليمني حيث يقف التلميذ املمثل 
للشمس.

يقول املعلم ما يلي: اآلن التفوا لتواجهوا الشمس وأظهروا لي موضع الذراع في وقت الظهر. هذا وقت 
الظهر حيث تكون الشمس فوق رؤوسنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف 9٠ درجة إلى اليمني للنظر إلى الشمس واإلشارة بذارعهم إلى 
السقف.

يقول املعلم ما يلي: التفوا اآلن إلى االجتاه املعاكس إلى اليمني ووجهوا ذراعكم إلى األسفل لتظهروا لي 
مكان الشمس. يجب عليكم أن تستمروا باإلشارة إلى الشمس. هذا وقت الغروب.

يقوم التالميذ مبا يلي: االلتفاف 9٠ درجة إلى اليمني واإلشارة بذراعهم إلى الشمس مرة أخرى 
ولكن عبر أجسادهم هذه املرة.

يقول املعلم ما يلي: في النهاية لكي ُنظهر وقت الليل، التفوا بحيث تكون الشمس في ظهركم وأشيروا 
بذراعكم إلى األسفل مرة أخرى . هذا وقت الليل حيث ال نرى الشمس في السماء. أحسنتم جميًعا! ميكنكم 

اجللوس.

5. قدم للتالميذ فصول السنة األربعة بابتكار روابط بني األمناط اليومية واملوسمية في الطبيعة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد اكتشفنا مًعا أننا نرى الشمس تشرق وتغرب كل يوم بينما يدور كوكب األرض.

وهذا يعتبر منًطا.
والنمط عبارة عن شيء متكرر.

لنقل مًعا كلمة "النمط".
هل أنتم مستعدون؟ النمط.

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار كلمة "النمط".

يقول املعلم ما يلي:
ماذا يفعل النمط؟ يتكرر.
لنقل مًعا "النمط يتكرر".

هل أنتم مستعدون؟ "النمط يتكرر".

يقوم التالميذ مبا يلي: تكرار عبارة "النمط يتكرر".

يقول املعلم ما يلي:
تعد فصول السنة منًطا آخر من أمناط الطبيعة.

لدينا أربعة فصول سنة كل عام: الشتاء والربيع والصيف واخلريف.
ما األنشطة التي نقوم بها في الشتاء؟

ارفعوا أيديكم واذكروا نشاًطا واحًدا تقومون به في الشتاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطلب اإلجابة وذكر نشاط واحد يتم في الشتاء.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ٣ أو 4 تالميذ ممن رفعوا أيديهم لذكر نشاط واحد يتم في الشتاء.
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ملحوظة للمعلم: تعد تلك فرصة لتنشيط معرفة التالميذ املسبقة. قد يكون لدى التالميذ أثناء املناقشة بعض 
املفاهيم الغير صحيحة عن األنشطة التي حتدث أثناء أحد فصول السنة. وليس من الضروري في هذا الوقت 
تصحيح املفاهيم الغير صحيحة. إذا لم يكن قد سبق للتالميذ اختبار أحد فصول السنة، ميكنك تقدمي أمثلة 

عن األنشطة االعتيادية أو االنتقال إلى فصل السنة التالي.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية أعاله لكل من فصل الربيع والصيف واخلريف.

6. حدد املعلومات األساسية في النص الستكشاف خواص كل فصل من فصول السنة.

يقول املعلم ما يلي:
سنقرأ مًعا النص ملساعدتنا على استكشاف املزيد عن فصول السنة.

افتحوا الصفحة ١٢٠ بكتاب التلميذ بعنوان "فصول السنة".
استمعوا جيًدا وأشيروا إلى الكلمات بينما أقرأ النص.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٢٠ بكتاب التلميذ واإلشارة إلى الكلمات بينما يقرأ املعلم 
النص.

يقوم املعلم مبا يلي: القراءة بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ مبا يلي: الترديد خلف املعلم بصوت عاٍل.

يقول املعلم ما يلي:
لنقرأ النص مرة أخرى وهذه املرة سنتوقف بعد الفقرة األولى.

ستجدوا بجانب الفقرة األولى الرقم واحد.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة الفقرة األولى من النص.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة الفقرة األولى من النص.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا نتعلّم عن فصول السنة األربعة في هذا اجلزء من النص؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: استرجاع ما تعلموه عن فصول السنة األربعة )تغييرات الطقس(.

يقول املعلم ما يلي:
استخدموا القلم الرصاص لوضع خط حتت عبارة "تغييرات الطقس".

 يقوم املعلم مبا يلي: شرح كيفية وضع خط حتت عبارة "تغييرات الطقس".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع خط حتت عبارة "تغييرات الطقس".

يقول املعلم ما يلي:
سنقرأ هذه املرة الفقرة الثانية وسنتوقف.
جتدون الرقم اثنني بجانب الفقرة الثانية.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة الفقرة الثانية من النص.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة الفقرة الثانية من النص.

يقول املعلم ما يلي:
ما فصل السنة الذي تعلّمناه من الفقرة الثانية من النص؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: استرجاع ما مت تعلّمه.
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«فصول السنة»

استمع إلى معلمك

1- في كل فصل من فصول السنة، يتغير الطقس
يتغير الطقس، يتغير الطقس

في كل فصل من فصول السنة، يتغير الطقس
طوال العام

2-  فى اخلريف تسقط أوراق الشجر على األرض
على األرض، على األرض

أوراق الشجر تسقط على األرض،
طوال اخلريف.

3- الطقس بارد وممطر
بارد وممطر، بارد وممطر

الطقس بارد وممطر
طوال الشتاء

4- تبدأ الزهور وأوراق الشجر في النمو
تبدأ في النمو، تبدأ في النمو

الزهور وأوراق الشجر تبدأ في النمو، طوال الربيع

5- الطقس حار ومشمس
حار ومشمس، حار ومشمس

الطقس حار ومشمس طوال الصيف!
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يقول املعلم ما يلي:
استخدموا القلم الرصاص لوضع دائرة حول "اخلريف".

يقوم املعلم مبا يلي: عرض كيفية رسم دائرة حول كلمة "اخلريف" في السطر األخير املشير إلى فصل 
السنة.

 يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول كلمة "اخلريف" )فصل السنة(.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلمناه عن فصل اخلريف؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ أو تلميذين لإلجابة عن السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: استرجاع ما مت تعلّمه.

يقول املعلم ما يلي:
استخدموا القلم الرصاص لوضع خط حتت جملة "تسقط أوراق الشجر على األرض!".

يقوم املعلم مبا يلي: شرح كيفية وضع خط حتت جملة "تسقط أوراق الشجر على األرض!".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع خط حتت جملة "تسقط أوراق الشجر على األرض!".

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار العملية مع كل فقرة من فقرات النص مع التبديل بني وضع دائرة حول فصل 
السنة ووضع خط حتت األمر املميز الذي يحدث خالل فصل السنة. استخدم إستراتيجيات مختلفة في سؤال 
التالميذ عن الفكر لديهم كرفع األيدي أو التحدث بصوت واحد أو الهمس في األيدي أو عصي األسماء وما 

إلى ذلك.
7. سيميز التالميذ بني فصول السنة األربعة من خالل حتديد فصل السنة الظاهر في الصورة بالصفحة رقم 

١٢١ من كتاب التلميذ بعنوان "حدد فصل سنة؟".

 يقول املعلم ما يلي:
لقد اكتشفنا مًعا أن أوراق الشجر تسقط في فصل اخلريف.
كما اكتشفنا أن اجلو يكون ممطًرا وبارًدا في فصل الشتاء.

وأثناء فصل الربيع تبدأ األزهار وأوراق الشجر في النمو.
وفي فصل الصيف يكون اجلو حاًرا ومشمًسا.

لنرى اآلن إن كنتم تستطيعون معرفة فصول السنة األربعة بالصور!
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢١.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٢١.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: الحظ الصور ثم اكتب اسم فصل السنة أسفل الصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الصفحة رقم ١٢١ بكتاب التلميذ بشكل مستقل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.
٨. سيقوم التالميذ اآلن بتصنيف املالبس طبًقا لفصل الصيف أو الشتاء من خالل ترتيب املالبس اخملتلطة 
في خزانة مالبس فصل الصيف أو الشتاء بالصفحة رقم ١٢١ بعنوان "تصنيف املالبس" من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الكثير عن فصول السنة. وسنتعلّم املزيد في األيام القادمة عن االختالفات بني فصول السنة. 

واليوم لنفكر مًعا كيف نتعامل مع فصلني من فصول السنة. لنفكر في نوع املالبس التي نرتديها أثناء السنة. 
أغمضوا أعينكم وتخيلوا معي أنكم تستعدون للذهاب إلى املدرسة في الصباح. ماذا ترتدون حينما يكون 

اجلو حاًرا باخلارج؟ ماذا ترتدون حينما يكون اجلو باخلارج بارد وممطر؟
يقوم التالميذ مبا يلي: إغالق أعينهم وتخيل االستعداد للذهاب إلى املدرسة أثناء فصول السنة 

اخملتلفة.
يقول املعلم ما يلي:

اكتشفنا اليوم أن اجلو يكون حاًرا ومشمًسا في فصل الصيف.
ما نوع املالبس التي نرتديها في فصل الصيف؟ وملاذا؟

الصيفاخلريفالشتاء الربيع
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الحظ الصور ثم اكتب اسم فصل السنة أسفل الصورة.
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أرجو منكم رفع أيديكم وأخبروني بشيء واحد من مالبس الصيف وملاذا نرتديها أثناء فصل الصيف.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم وذكر شيء واحد من مالبس الصيف عندما يتم استدعاؤهم 
وملاذا يتم ارتداؤه في فصل الصيف.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ٣ أو 4 تالميذ ممن رفعوا أيديهم لذكر اسم شيء واحد من املالبس التي 
نرتديها في فصل الصيف وشرح سبب ارتدائه في فصل الصيف.

يقول املعلم ما يلي:
اكتشفنا أيًضا أن اجلو يكون ممطًرا وبارًدا أثناء فصل الشتاء.

ما نوع املالبس التي نرتديها في فصل الشتاء؟ وملاذا؟
أرجو منكم رفع أيديكم وأخبروني بشيء واحد من مالبس الشتاء وملاذا نرتديها أثناء فصل الشتاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم وذكر شيء واحد من مالبس الشتاء عندما يتم استدعاؤهم 
وملاذا يتم ارتداؤه في فصل الشتاء.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء ٣ أو 4 تالميذ ممن رفعوا أيديهم لذكر اسم شيء واحد من املالبس التي 
نرتديها في فصل الشتاء وشرح سبب ارتدائه في فصل الشتاء.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢٢.

املالبس املوجودة بأسفل الصفحة كلها مختلطة مع بعضها!
هل ميكنكم وضع تلك املالبس في خزانة املالبس الصحيحة؟

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: الحظوا املالبس ثم صنفوها واكتبوا أسماءها في أماكنها املناسبة

يقول املعلم ما يلي:
أشيروا إلى كل صورة وأنا اقرأ اسم املالبس.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة أسماء املالبس بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى املالبس الصحيحة بينما يقرأ املعلم أسماء املالبس.

 يقول املعلم ما يلي:
تذكروا أنه فصل الصيف يكون اجلو حاًرا ومشمًسا.
نرتدي في فصل الصيف املالبس التي جتعلنا باردين.

يكون اجلو في فصل الشتاء بارد وممطر.
نرتدي في فصل الشتاء املالبس التي جتعلنا دافئني وجافني.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الصفحة رقم ١٢٢ بكتاب التلميذ بشكل مستقل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

9. اخلتام: يستخدم املعلم فقرة اخلتام كل يوم إلنهاء اليوم . يستخدم هذا القسم جلعل التالميذ 
يراجعون أنشطة اليوم أو حثهم على التفكير فيما يكون موضوع درس الغد.

يقول املعلم ما يلي:
اكتشفنا اليوم األشياء اخملتلفة التي حتدث في كل فصل من فصول السنة.

وفي الدرس القادم سنكتشف مًعا أنواع الفواكه واخلضراوات التي تنموا أثناء فصل الشتاء وفصل الصيف.
ما أنواع الفواكه واخلضراوات التي حتبون أكلها؟

شاركوا أفكاركم مع زميلكم املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع الزميل املجاور.
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تصنيف املالبس
صنف املالبس املوجودة أسفل الشكل ثم اكتب أسماءها في املكان 

املناسب.

الصيفالشتاء
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خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
قراءة قصة عن الفواكه واخلضراوات   

التي تتم زراعتها في الشتاء أو 
الصيف.

تصنيف الفواكه واخلضراوات بحسب   
ما يتم زراعته في الشتاء أو الصيف.

شرح أهمية الفاكهة واخلضراوات.  
حتديد اختيارات األطعمة الصحية.  

أحمر،  
برتقالي،  
أصفر،  
أخضر،  
أرجواني  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استعن بهذه املقدمة إلشراك التالميذ ومراجعة املعلومات املسبقة و/أو تذكيرهم بدرس اإلرشادات

اليوم السابق.

يقول املعلم ما يلي:
اكتشفنا باألمس األشياء اخملتلفة التي حتدث في فصول السنة األربعة. لنراجع ما تعلمناه.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢٣ وأشيروا إلى الكلمات أثناء الترديد بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٢٣ وقراءة كلمات نص "فصول السنة األربعة".

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة كلمات نص "فصول السنة األربعة".

٢. قراءة قصة الكتشاف الفواكه واخلضراوات التي تتم زراعتها في الشتاء أو الصيف. تصنيف الفواكه 
واخلضراوات بحسب ما يتم زراعته في الشتاء أو الصيف.

ملحوظة للمعلم: قم بالتعديل بحسب ما يلزم طبًقا ملستوى مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ. قد يحتاج 
بعض التالميذ املزيد من التكرار بينما قد يشعر اآلخرون بالراحة في حتديد الكلمات بشكل مستقل. عدل 

كيفما شيءت طبًقا حلاجة الفصل/التالميذ.
يقول املعلم ما يلي:

اكتشفنا باألمس أننا نلبس املالبس التي جتعلنا نشعر بالدفء في فصل الشتاء.
واكتشفنا أيًضا أننا نلبس املالبس التي جتعلنا النشعر بحرارة فصل الصيف .

واآلن سنتعلّم عن االختالف بني الفواكه واخلضراوات في فصل الشتاء وفصل الصيف.
سنكتشف مًعا الفواكه واخلضراوات التي تنمو في فصل الشتاء وتلك التي تنمو في فصل الصيف.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢٣.

يقوم التالميذ مبا يلي: افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢٣ بعنوان "الشتاء أم الصيف؟".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة. ارسم خًطا حتت الفواكه واخلضراوات.

نظرة عامة الدرس الثانى

أقالم حتديدورق قالبأقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ

123

الشتاء أم الصيف؟
 اقرأ القصة، ارسم خًطا حتت الفواكه واخلضراوات. 

اكتب أسماء الفواكه واخلضروات في اجلدول التالي حسب فصل السنة املناسب.

هذا فالح.
يقوم الفالح بزراعة الفواكه واخلضراوات.

إنه فصل الشتاء.
الفالح يزرع الطماطم.

الفالح يزرع اجلزر.
الفالح يزرع البنجر.

إنه فصل الصيف.
الفالح يزرع البرتقال.
الفالح يزرع املاجنو.
الفالح يزرع العنب.

شكًرا لك أيها الفالح.

الصيفالشتاء

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
قبل أن أقرأ القصة، من منكم يستطيع أن يقول لي ما يعرف عن الشخص في الصورة؟ ما مهنة ذلك 

الشخص في اعتقادكم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي ملشاركة فكرهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ممن رفعوا أيديهم إلى أن يقترح أحدهم أن الشخص هو فالح.

يقول املعلم ما يلي: هذا صحيح! هذا الشخص هو فالح. استمعوا جيًدا أثناء قراءتي للقصة بصوت 
عاٍل. أشيروا إلى الفواكه واخلضراوات في الصورة حينما أذكر اسم واحدة ترونها.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة القصة بصوت عاٍل. التوقف بعد ذكر اسم الفاكهة أو اخلضار. تأكد من أن 
التالميذ يشيرون إلى الفاكهة أو اخلضراوات الصحيحة إذا كانت ظاهرة في الصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: االستماع إلى القصة. اإلشارة إلى الفاكهة أو اخلضراوات التي يذكرها 
املعلم إذا كانت ظاهرة في الصورة.

يقول املعلم ما يلي:
سنقرأ القصة مرة أخرى. في هذه املرة أشيروا إلى كل كلمة أثناء قراءتي بصوت عاٍل. سنقوم بوضع خط 

حتت الكلمات التي تذكر أسماء الفاكهة واخلضراوات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
هذا فالح.

يقوم الفالح بزراعة الفاكهة واخلضراوات.
إنه فصل الشتاء.

يقول املعلم ما يلي:
ما هذا الفصل من فصول السنة؟ اهمسوا باإلجابة إلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باسم فصل السنة.

يقول املعلم ما يلي:
إنه فصل الشتاء.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
الفالح يزرع الطماطم.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا يزرع الفالح؟ اهمسوا باإلجابة إلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس مبا يزرعه الفالح.

يقول املعلم ما يلي:
الفالح يزرع الطماطم. ضعوا خًطا حتت كلمة "الطماطم".

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع خًطا حتت كلمة "الطماطم".

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

ملحوظة للمعلم: استمر بقراءة القصة. توقف قلياًل بعد كل جملة لسؤال التالميذ حول ما يزرعه الفالح. اطلب 
من التالميذ وضع خط حتت الفاكهة واخلضراوات التي تتم زراعتها.

٣. بعد أن يتكون لدى التالميذ فهم جيد للقصة سيقومون باستخدام املعلومات لتصنيف الفاكهة 
واخلضراوات طبًقا لفصول السنة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتب أسماء الفواكه واخلضراوات في اجلدول التالي حسب فصل السنة 
املناسب.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة اسم الفاكهة أو اخلضار في املربع الصحيح.
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يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة. عند انتهاء التالميذ من 
تصنيف الفاكهة واخلضراوات في القصة، اطلب منهم رسم أو كتابة اسم فاكهة واحدة أو خضار واحد في 

كل مربع من مربعات فصول السنة والتي لم يتم ذكرها.

يقول املعلم ما يلي: خذوا اآلن دقيقة للتفكير في فاكهتكم وخضراواتكم املفضلة. هل تأكلونها في فصل الصيف 
أم فصل الشتاء؟ فكروا في فاكهة أو خضار غير موجودين في القائمة لدينا. قوموا بإضافة فاكهة واحدة أو 

خضار واحد لفصل الشتاء ولفصل الصيف. ميكنكم رسم صورة إذا كنتم ال تعرفون كيفية كتابة الكلمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم أو كتابة فاكهة واحدة أو خضار واحد في كل فصل من فصول السنة.

4. اشرح أهمية أكل مجموعة متنوعة من الفاكهة واخلضراوات وذلك برسم طبق به فاكهة وخضراوات من 
كل لون بالصفحة ١٢4 بعنوان "طبقي امللون" من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لدى الفالحون مهن مهمة.

يقوم الفالحون بزراعة الفاكهة واخلضراوات لكي نأكلها.
نحتاج إلى الفاكهة واخلضراوات لنحافظ على صحة أجسامنا. من املهم أن نأكل كل ألوان الفاكهة واخلضراوات.

فالفاكهة واخلضراوات ذات األلوان اخملتلفة تساعد أجسامنا بأشكال مختلفة.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢4.

 يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٢4.

يقول املعلم ما يلي:
ترون في أعلى الصفحة قوس قزح من الفاكهة واخلضراوات، ولكنه ينقصها األلوان! هل ميكنكم املساعدة 

في تلوين قوس قزح بتلوين الفواكه واخلضراوات باأللوان املناسبة؟ أشيروا إلى كل لون أقرأ اسمه، ثم 
اعثروا على قلم تلوين ذلك اللون وضعوه على مكتبكم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة أسماء األلوان وحتديد األطعمة املبينة. مثال: "أحمرتشمل الفواكه واخلضراوات 
احلمراء الفراولة والكرز وغيرها."

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى كل لون بينما يقوم املعلم بقراءته.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: لّونوا فواكه وخضراوات قوس قزح باللون املناسب.

يقول املعلم ما يلي:
لنبدأ التلوين.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الفواكه واخلضراوات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم في تلوين قوس قزح الفواكه واخلضراوات! للطعام الذي يأتي من 
مزارعنا ألوان مختلفة كثيرة جًدا! واآلن، لنمأل طبًقا بطعام واحد من كل لون.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا حبة فاكهة أو خضراوات من كل لون على طبقنا.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم حبة من الفاكهة أو اخلضراوات من كل لون على الطبق.

يقول املعلم ما يلي:
تأكدوا من اختيار حبة فاكهة أو خضراوات من كل لون.

اختاروا ما تفضلونه!
وتذكروا أن كل لون من ألوان الفاكهة أو اخلضراوات يساعد في احلفاظ على أجسامنا صحية بطرق مختلفة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. تقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

5. سيفّرق التالميذ بني ممارسات التغذية الصحية وغير الصحية مستخدمني الصفحة رقم ١٢4، الطعام 
الصحي، في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام ورق القالب إلعداد قائمة بعنوان "الطعام الصحي".
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طبقي امللون
لّون الفواكه واخلضراوات باللون املناسب. 

ارسم حبة فاكهة أو خضراوات 
من كل لون على طبقك.
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يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا أشياء عن الفاكهة واخلضراوات.

ومما اكتشفناه أن الفواكه واخلضراوات هي وجبات خفيفة صحية.
ما نوع الوجبات اخلفيفة التي حتب تناولها؟

ارفعوا أيديكم واذكروا وجبًة خفيفًة حتبون تناولها.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم، وذكر وجبة خفيفة عندما يطلب منهم املعلم ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ لإلجابة. إضافة إجابات للقائمة.

يقول املعلم ما يلي:
بعض هذه الوجبات اخلفيفة صحية.

بعض هذه الوجبات اخلفيفة غير صحية.
تعد الوجبات اخلفيفة التي حتتوي على الكثير من السكر غير صحية ألجسادنا.

فقد تسبب الوجبات اخلفيفة احُللوة تسوس األسنان. )توقف وحدد ما إذا كان التالميذ ال يعرفون كلمة تسوس(
أي من هذه الوجبات اخلفيفة صحية؟

ارفعوا أيديكم واذكروا وجبًة خفيفًة واحدة في قائمتنا تعد وجبًة صحيًة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم، وذكر وجبة خفيفة صحية عندما يطلب منهم املعلم ذلك.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ لإلجابة. وضع دائرة على الوجبات اخلفيفة الصحية.

يقول املعلم ما يلي:
هناك طريقة أخرى ميكن من خاللها أن نحافظ على صحتنا وهي شرب املاء بدالً من املشروبات التي حتتوي على 

السكر. تذكروا أن السكر ميكن أن يسبب التسوس، سواًء أكلناه أم شربناه. لنضيف "شرب املاء" إلى قائمتنا.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "شرب املاء" في القائمة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد حتدثنا عن الوجبات اخلفيفة وشرب املاء، لنتحدث اآلن عن اإلفطار. ميكن أن نحافظ على صحتنا من 

خالل تناول وجبة اإلفطار كل يوم. ماذا تأكل على اإلفطار؟
من فضلكم ارفعوا أيديكم واذكروا أحد األطعمة التي تتناولونها على اإلفطار.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وذكر اسم أحد األطعمة التي يتناولونها على اإلفطار عند مناداتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء عدة تالميذ لإلجابة. إضافة إجابات للقائمة.

يقول املعلم ما يلي:
لنتدرب على إعداد خيارات طعام صحي.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢5.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٢5.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ضعوا دائرًة حول األطعمة الصحية.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول األطعمة الصحية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

6. اخلتام: هذه هي نهاية القسم "اكتِشف". إنهاء الدرس بجعل التالميذ يفكرون في قسم التعلم التالي.

يقول املعلم ما يلي:
لقد اكتشفنا اليوم أن الفاكهة واخلضراوات أطعمة صحية.

وقبل أن نضع كتب التالميذ جانًبا، ليري كل تلميذ منكم زميله املجاور أحد األطعمة التي لم تضعوا حولها 
دائرة في هذه الصفحة، وأخبره ملاذا تعتقد أن هذا الطعام غير صحي.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة اختيار الطعام غير الصحي مع الزميل املجاور وإبداء سبب عدم وضع دائرة حوله.
دائرة في هذه الصفحة، وأخبره ملاذا تعتقد أن هذا الطعام غير صحي.

يقول املعلم ما يلي:
وقد اكتشفنا اليوم أيًضا أن الفالحني يزرعون الفواكه واخلضراوات، وفي القسم التالي من هذا الفصل، 

ستعرفون املزيد عما يفعله الفالحون وأسباب أهميته.
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ملحوظة للمعلم: سيقص التالميذ صفحة من كتاب التلميذ لصنع قطع أحجية. وقد يكون مفيًدا نزع هذه الصفحة 
من الكتاب مسبًقا.

مه التالميذ خالل أول أيام من الفصل. عرف التالميذ مبا سيتعلمونه خالل  7. مقدمة: راجع ما تعلَّ
هذا القسم.

يقول املعلم ما يلي:
خالل اليومني املاضيني، تعرفتم على العالم من حولكم. لقد تعرفتم على كيفية اختالف فصول السنة األربعة. 

وتعلمتم أن هناك فواكه وخضروات مختلفة تنموا في فصول السنة مختلفة.
واآلن، سنتعرف على األشخاص الذين يزرعون الفواكه واخلضراوات وسبب أهمية النباتات.

٨. سيستخدم التالميذ الصفحة رقم ١٢7، أحجية الفالح، من كتاب التلميذ إلعداد أحجية ألحد الفالحني. 
لذا، سيحتاج التالميذ إلى مقص.

ملحوظة للمعلم: إن لم تكن املقصات متاحة، فيمكن أن يلون التالميذ الصفحة ويستخدمونها للمناقشة.
يقول املعلم ما يلي:

اليوم، سنقوم بابتكار أحجية.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة رقم ١٢7.

هيا بنا نقرأ اإلرشادات لنبدأ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة رقم ١٢7.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تلوين الصورة. قص القطع.

يقول املعلم ما يلي: لنبدأ بتلوين الصورة. اختاروا أقالم التلوين التي تريدون استخدامها، ولّونوا الصورة 
التي ترونها خالل بضع دقائق.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
حتديد املهن واألدوات الزراعية.  
املقارنة بني املهن الزراعية واملهن   

الصناعية.
تصنيف األدوات املستخدمة في   

أعمال الزراعة.

الزارعة  
 صناعية  
األداة  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

املواد املستخدمة

طباشير أو أقالم أقالم تلوينسبورة أو ورق قالب قلم رصاصكتاب التلميذ
حتديد

نظرة عامة الدرس الثالث

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الصورة.

يقوم املعلم مبا يلي: أحت الوقت للتالميذ لكي يلونوا الصورة.

يقول املعلم ما يلي: اإلرشاد الثاني هو قص القطع. قّصوا القطع من اخلطوط املنقطة بأقصى قدر 
لديكم من العناية. عندما تنتهون من قص جميع القطع، قوموا بخلطها. ثم قوموا بطي أيديكم 

حتى أعرف أنكم على استعداد للمتابعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: قص الصورة إلى قطع على النحو املبني، ثم خلط القطع وطي أيديهم على 
الطاولة.

يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي الدعم في قص الصورة، حسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
لنعد أواًل عدد القطع التي لدينا. )امسكوا بكل قطعة أثناء العد(

١، ٢، ٣، 4، 5، 6، 7، ٨، 9 – لدينا 9 قطع! )تأكد أن التالميذ يعدون القطع معك(
واآلن بعد خلط جميع القطع، لنرى إذا ما كنتم تستطيعون جتميعها مًعا مرًة أخرى! فكروا في كيفية تلوين 

الصورة للمساعدة في معرفة ترتيب القطع.

يقوم التالميذ مبا يلي: جتميع قطع األحجية مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ لتجميع األحجية. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم، لقد جّمعتم قطع األحجية! واآلن سنخلط القطع مرًة أخرى، ثم نبّدل القطع مع الزميل اجملاور. 

تأكدوا من إعطاء زميلكم املجاور جميع القطع! وعندما حتصل على قطع زميلك، قم بعّدها أواًل، لتتأكد من 
حصولك على القطع التسعة كاملًة.

يقوم التالميذ مبا يلي: خلط القطع مرًة أخرى، ومبادلتها مع الزميل املجاور. عد القطع للتأكد 
من أنها 9 قطع.

يقول املعلم ما يلي:
عندما تتأكدون من حصولكم على 9 قطع، انظروا إذا ما كنتم ستتمكنون من جتميع أحجية زمالئكم 

اجملاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: جتميع أحجية الزميل اجملاور.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل وتقدمي املساعدة واملقترحات حسب احلاجة. ومناقشة ما 
يرى التالميذ في الصورة بعدما ينتهوا.

يقول املعلم ما يلي:
أنتم بارعون في جتميع األحجيات!

واآلن، انظروا إلى األحجية التي قمتم بتجميعها. ماذا ترون في الصورة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ ملشاركة فكرهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
هذه األحجية تظهر فالًحا وهو يعمل.

كلمة "زراعة" هي كلمة تعني أيًضا "الفالحة". لقد تعلمنا كلمة "الزراعة" في اليوم األول من هذا الفصل. هل 
ميكنكم تكرارها مرًة أخرى بعدي؟

الزارعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "الزراعة".

يقول املعلم ما يلي:
تعد املهن في الزراعة هامة ألنها توفر لإلنسان الطعام واملواد التي يحتاجها ليعيش. لنتعلّم املزيد عن الفالحة 

والزراعة!
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يقوم املعلم مبا يلي: جمع املقصات وقطع األحجية. قد يكون من املفيد وضع قطع األحجية في أكياس 
صغيرة، إذا كانت متوفرة. وميكن للتالميذ أن يعيدوا جتميع قطع األحجية مرًة أخرى في أي وقت فراغ.

9. سيقود النشاط التالي التالميذ نحو حتليل الصور الفوتوغرافية في الصفحة رقم ١٢9، الفالحون، من 
كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٢9.

إنها تقول إن الفالحني في املقدمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٢9.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: الحظ الصور، وحدد األعمال التي يقوم بها الفالح .

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تالحظون؟

سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ ملشاركة مالحظاتهم مع الفصل.
تذكروا أن املالحظة تعني النظر باهتمام والتفكير فيما تراه.

يقوم التالميذ مبا يلي: النظر إلى الصور في الصفحة رقم ١٢9 باهتمام.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملالحظة الصور. استخدام عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ 
ملشاركة مالحظاتهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم واملشاركة في نقاش الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
متثل كل صورة عماًل مختلًفا ميكن أن يقوم به الفالح.

قص فرو األغنام، وتنقية احلبوب، ورش احلقل، وحرث التربة.
تبني هذه الصور أيًضا املعدات أو األدوات التي يستخدمها الفالح.

ما األدوات التي ترونها في الصور؟ ارفعوا أيديكم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لتحديد األدوات عند مناداتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بعض التالميذ ممن رفعوا أيدهم لإلجابة حتديد األدوات.

10. يقوم املعلم مبا يلي: استخدام ورق القالب إلعداد خريطة هرمية. جتميع قائمة املهن التي يستطيع 
الفالح القيام بها واألدوات التي ميكن أن يستخدمها، مع الفصل. سيستخدم التالميذ اخلريطة الهرمية لكتابة 

اجلمل.

يقول املعلم ما يلي:
لُنعد قائمة باملهن التي يستطيع الفالح القيام بها.

سأكتبها أسفل كلمة "يستطيع".
يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم عن املهن التي يستطيع الفالح القيام بها.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة. 
اإلجابات املمكنة: غرس البذور، وجمع البيض، وعلف احليوانات، وحرث احلقول، ورّي احملاصيل، وجمع 

الفاكهة، وما إلى ذلك. أضف اإلجابات إلى اخلريطة الهرمية حتت العنوان "يستطيع".

يقول املعلم ما يلي:
ما األدوات التي يستخدمها الفالح للقيام بهذه املهن؟

سأكتبها أسفل كلمة "يستخدم".

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم عن األدوات التي يستخدمها الفالح.
يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة. 
اإلجابات املمكنة: اجلرارات، واجملارف، واخلراطيم، وعربات اليد، واملذرات، والدالء، وما إلى ذلك. أضف 

اإلجابات إلى اخلريطة الهرمية حتت العنوان "يستخدم".
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يقول املعلم ما يلي:
لنقرأ خريطتنا الهرمية مًعا.

يستطيع الفالح أن ____.
يستخدم الفالح ____.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة اخلريطة الهرمية بصوت مرتفع جميًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى الكلمات وقراءة اخلريطة الهرمية بصوت مرتفع.

١١. ارجع إلى ما يتعلمه التالميذ من املوضوع األول عن املهن الصناعية. حيث سيقومون بتصنيف العناصر 
من حيث ارتباطها باملهن الزراعية أو الصناعية في الصفحة رقم ١٣٠ من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لقد عرفتم بالفعل الكثير عن الفالحني!

وفي موضوعنا األخير، تعلمنا شيًئا عن املهن الصناعية.
إن أصحاب املهن الصناعية، مثل عمال البناء والتشييد، وعمال الكهرباء، وعمال الصلب، مهمتهم هي البناء. 
وهذا يختلف عن أصحاب املهن الزراعية، أو الفالحني، الذين يزرعون احملاصيل ويربون احليوانات. لنرى إذا 

ما كنا نستطيع التفريق بالنظر إلى صور املهن الزراعية والصناعية.
انتقلوا إلى الصفحة١٣٠ في كتاب التلميذ. ستحتاجون إلى قلمي التلوين األخضر واألحمر.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتقلوا إلى الصفحة رقم ١٣٠، زراعية أم صناعية، في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم دائرة خضراء حول الصور التي متثل املهن الزراعية

يقول املعلم ما يلي: امسكوا بقلم التلوين األخضر. أي الصور التي ستضعون حولها دائرًة بهذا القلم؟ 
أخبروني جميًعا مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة: "الزراعية" في انسجام.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
ارسم دائرة حمراء حول الصور التي متثل املهن الصناعية.

يقوم التالميذ مبا يلي: وضع دائرة حول الصور بقلم التلوين املناسب.

يقول املعلم ما يلي: عند االنتهاء من وضع الدوائر على الصور لتصنيفها ما بني صناعية وزراعية، التفتوا 
نحو زمالئكم املجاورين وقارنوا بني ألوان الدوائر. هل تتفقان في جميع الصور؟ إن لم تتفقا، فليخبر كل 

منكما اآلخر سبب اختياره للون، ولتنظرا إذا كنتما ستتفقان على اللون أم ال.

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة األلوان اخملتارة لكل صورة مع الزميل املجاور وذكر سبب 
االختيارات اخملتلفة.

١٢. سيصف التالميذ املهنة الزراعية التي يفضلونها كتابًة في الصفحة رقم ١٣١، إذا كنت مزارعا ) فالًحا( 
من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لقد أبليتم بالًء حسًنا في تصنيف الصور حسب نوع العمل! ليربت كل منكم على ظهر اآلخر مهنًئا إياه مرتني 

هكذا.

يقوم املعلم مبا يلي: توضح تقدمي التهنئة بالربت على ظهره مرتني.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي التهنئة ألنفسهم والزمالء بالربت على الظهر مرتني.

يقول املعلم ما يلي:
لدى الفالحون مهن هامة.

إنهم يوفروا الطعام واملواد لتلبية حاجاتنا ومساعدتنا على العيش.
هل فكرمت يوًما في أن تعملوا فالحني؟ اآلن حانت فرصتكم!

إذا كان ممكًنا أن تصير فالًحا، فما العمل الذي حتب أن تفعله؟
شاركوا فكركم مع الزمالء املجاورين.
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اختر عماًل زراعًيا، ارسم صورًة لنفسك وأنت تؤدي العمل وتستخدم 
األدوات. اكتب جملتني عن العمل الذي تقوم به.

إذا كنت مزارًعا
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يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملشاركة فكرهم مع زمالئهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٣١.

عنوانها هو "إذا كنت فالًحا".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٣١.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ليختار كل منكم عماًل زراعًيا. ليرسم كل منكم صورًة لنفسه وهو يؤدي 
عمله ويستخدم األدوات. اكتبوا جملتني علن العمل الذي تقومون به.

يقول املعلم ما يلي:
ميكنكم أن تستخدموا الكلمات املوجودة في اخلريطة الهرمية لتساعدكم في كتابة اجلمل.

ميكنكم أيًضا اختيار عمل زراعي ليس مكتوًبا على السبورة.
يجب أن تتطابق الصورة مع اجلمل التي ستكتبونها.

يقوم املعلم مبا يلي: تقدمي منوذج لكيفية استخدام اخلريطة الهرمية في كتابة جملة.

يقول املعلم ما يلي:
راقبوني وأنا أكتب ُجملي على السبورة. سأستخدم بداًل من "الفالحني" الضمير "أنا".

أنا أستطيع أن ____.
أنا أستخدم ____.

ملحوظة للمعلم: امأل الفراغات بأفكار من اخلريطة الهرمية. واستخدم األفعال املناسبة لعبارة "أنا أستطيع" و"أنا أستخدم".
قد تالحظ بعض التالميذ يواجهون صعوبة في كتابة اجلمل. ميكن أن تقدم دعًما إضافًيا، أو تتيح للتالميذ 
استخدام اجلمل التي كتبتها كنموذج. وهناك تعديل آخر بجعل الفصل بالكامل يكتب عبارة "أنا أستطيع" 

و"أنا أستخدم" أواًل، ثم يكمل كل تلميذ بقية كل جملة مبفرده أو مع زميله.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة ألحد األعمال الزراعية التي يود التلميذ القيام بها. كتابة 
جملتني عن ذلك العمل.

 يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

13. يقول املعلم ما يلي:
آمل أن تكونوا قد استمتعتم بكونكم فالحني! لقد رأيت وأنا أجتول في الفصل العديد من األشياء اخملتلفة 

التي ميكنكم القيام بها، والعديد من األدوات اخملتلفة التي قد تستخدمونها. عمل رائع!
لقد تعلمنا منذ فترة أشياء عن األدوات اخلاصة التي يستخدمها عمال الصناعة لتساعدهم في القيام مبهنهم 

واحلفاظ على سالمتهم.
وكما تعلمون اآلن أن الفالحني يستخدمون أيًضا أدوات خاصه، أيًضا.

ماذا سيحدث إن لم يكن لدى الفالحني أدوات خاصهة؟
شاركوا فكركم مع زمالئكم املجاورين.

 يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لالستماع إلى احملادثات.

يقول املعلم ما يلي:
تعد األدوات هامًة جًدا.

فاألدوات تساعدنا في العمل.
كما إنها تساعد في احلفاظ على سالمتنا أثناء العمل.

١4. سيحدد التالميذ األدوات الالزمة للفالحة في الصفحة رقم ١٣٢، أدوات الفالحني، في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
فيما يخص مهمتنا األخيرة اليوم، سترون كثرة األدوات الزراعية التي ميكنكم العثور عليها. افتحوا كتاب 

التلميذ على الصفحة ١٣٢.

132

 تأمل الصورة. 
ارسم دائرة حول األدوات الزراعية.

أدوات املزارعني
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يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٣٢.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: انظروا إلى الصورة أدناه. ضعوا دائرًة حول األدوات الزراعية التي 
ميكنكم العثور عليها.

يقوم التالميذ مبا يلي: ارسموا دائرًة حول األدوات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجّول في أنحاء الفصل. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

15. اخلتام: شّجع التالميذ على التفكير في الدرس القادم.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم اليوم في التعرف على الفالحني وأدواتهم التي يستخدمونها.

سنتحدث غًدا عما يزرعه الفالحونالنباتات!
سنتعرف على سبب أهمية النباتات للكائنات احلية.

برأيك، ملاذا تعد النباتات هامًة؟
شارك ذلك مع زميلك املجاور لك.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لالستماع إلى احملادثات.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، ليصافح كل منكم زميله املجاور ويشكره على العمل معه اليوم. ضعوا كتاب 
التلميذ جانًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: مصافحة زمالئهم وشكرهم.
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ملحوظة للمعلم: سيقص التالميذ صفحة من كتاب التلميذ لصنع قطع أحجية. وقد يكون مفيًدا نزع هذه 
الصفحة من الكتاب مسبًقا.

مه التالميذ في اليوم الثالث. أذا أبقيت قطع األحجية منفصلة عن بعضها  1. مقدمة: راجع ما تعلَّ
البعض، فقم بتوزيعها على التالميذ. إن لم تعزلها عن بعضها البعض، فال بأس في تخطي هذا 

اجلزء.

يقول املعلم ما يلي:
حتدثنا باألمس عن عمال الزراعة، أو الفالحني، واألدوات التي يستخدمونها للقيام مبهنهم اخملتلفة.

لنجمع أحجيات الفالح مرًة أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: جتميع أحجيات الفالح.

٢. سيستخدم التالميذ الصفحة رقم ١٣٣، أحجية النبات، من كتاب التلميذ إلعداد أحجية أخرى، هذه املرة 
للنبات. لذا، سيحتاج التالميذ إلى مقص.

ملحوظة للمعلم: إن لم تكن املقصات متاحة، فيمكن أن يلون التالميذ الصفحة ويستخدمونها للمناقشة.
يقول املعلم ما يلي:

اليوم، سنقوم بعمل أحجية أخرى. ولكن ستكون األحجية هذه املرة للنبات األشياء التي يزرعها الفالحون!
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة رقم ١٣٣.

سنعمل بنفس الترتيب الذي اتبعناه باألمس. لنقرأ اإلرشادات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تلوين الصورة. قص القطع.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين الصورة وقصها.

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
إمتام أحجية صور مقطوعة عن   

النباتات.
مناقشة أهمية النباتات للحيوان   

واإلنسان.
شرح سبب أهمية املهن   

الزراعية والفالحني.
مناقشة االستخدامات املتعددة   

للنباتات.

الزارعة،  
املأوى،  
الوقود،  
املالبس،  
 األدوية  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس الرابع

املواد املستخدمة

سبورة قلم رصاصكتاب التلميذ
أو ورق قالب

طباشير أو
أقالم حتديد

مقصأقالم تلوين
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ن الصور، قص الِقَطع.   لوِّ
لغز  النبات 

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ لكي يلونوا الصورة ويقصونها. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.
يقول املعلم ما يلي:

وبعد أن قمتم بقص جميع القطع، اخلطوها على املقعدأمامكم. لنرى اآلن إذا ما كنتم تستطيعون إعادة 
جتميع الصورة مرًة أخرى مثل األحجية.

يقوم التالميذ مبا يلي: جتميع قطع األحجية مًعا.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ لتجميع األحجية. وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.
يقول املعلم ما يلي:

ماذا تظهر أحجية اليوم؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة فكرهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
تظهر هذه األحجية نباًتا.

ما أجزاء النبات التي ميكن رؤيتها وتذكرها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: حتديد أجزاء النبات التي يذكرونها من أحجياتهم واإلشارة إليها.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تالحظون بشأن هذه األحجيات؟

ملاذا تتطابق مع بعضها البعض؟

يقوم التالميذ مبا يلي: مقارنة األحجيات ومشاركة فكرهم.

٣. سيستخدم التالميذ الصفحة رقم ١٣5، كيف نستخدم النباتات؟، لنتعلم االستخدامات اخلمسة الشائعة 
للنبات من جانب اإلنسان.

يقول املعلم ما يلي:
تتطابق األحجيات مًعا ألن الفالح يزرع النباتات. عمل رائع!

تعد النباتات هامة جًدا.
فالنباتات تعطينا ما نحتاجه لننمو ونعيش.

وبدون النباتات، لن يكون لدينا طعام أو هواء.
لذا، فإن الفالحني أيًضا مهمون للغاية، فبدونهم لن يكون لدينا نباتات!
سنتعرف االستخدامات اخلمسة الشائعة للنباتات من جانب اإلنسان.

هل ميكن أن نعّد سريًعا إلى خمسة؟
استعداد، ابدأوا!

١ - ٢ - ٣ - 4 - 5 )ارفعوا أصابعكم أثناء العد(

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد حتى خمسة. رفع األصابع مع العّد.

يقول املعلم ما يلي:
رائع!

واآلن، سيقرأ كل منكم مع زميله املجاور االستخدامات اخلمسة الشائعة للنباتات.
احرصوا على تناوب األدوار، بحيث يحصل كل منكم على فرصة لقراءة كل كلمة.

انتقلوا إلى الصفحة ١٣5 في كتاب التلميذ. إنها بعنوان "كيف نستخدم النباتات"؟

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٣5 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اذكر خمس استخدامات للنباتات.

يقوم التالميذ مبا يلي: تناوب األدوار مع الزمالء املجاورين لقراءة كل كلمة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء الفصل لالستماع إلى التالميذ وهم يقرؤون مبفردهم. وتقدمي 
املساعدة إذا ما واجه التالميذ أي صعوبات. ميكنك اختيار القيام بهذا النشاط مع الفصل بالكامل إذا 

كان لديك تالميذ يواجهون صعوبة في قراءة املفردات مبفردهم. تذكير التالميذ برفع أصابعهم في كل مرة 
يتعلمون/يقرؤون كلمًة جديدًةمثال: يقرأ التالميذ كلمة "طعام"، يرفعون إصبًعا واحًدا. يقرأ التالميذ كلمة 

"مالبس"، يرفعون اصبعني، وهكذا.
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اذكر خمسة استخدامات للنباتات.

الطعام

املالبس

كيف نستخدم النباتات؟

الوقود

األدويةاملسكن
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يقول املعلم ما يلي:
لقد حتدثنا عن النباتات كطعام عندما كنا نتحدث عن الفاكهة واخلضراوات، ولكن هل فكرنا من قبل في 

النباتات كمأوى أو مالبس؟ برأيكم، ما نوع النبات الذي ميكن استخدامه في صنع مأوى؟
إليكم تلميًحا: إنه طويل!

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء لسؤال التالميذ اإلتيان بأفكار عن كيف يصبح النبات مأوى. 
إحدى اإلجابات املمكنة هي قطع األشجار الستخدام أخشابها في بناء املنازل. إن لم يتمكن التالميذ من 

تقدمي مثال، فقدم لهم انت مثااًل.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار عند مناداتهم.

يقول املعلم ما يلي:
لنفكر في كيف ميكن أن تصبح النباتات مالبس. حسًنا. [أظهر لهم تعبير التفكير على وجهك.] إننا ال نقوم 

بحياكة أوراق النباتات لنرتديها، لذا ال بد أن يكون هناك شيء ميكننا صنعه من أجزاء النبات.
هل ميكن ألي منكم أن يفكر في نبات نستخدمه لصنع املالبس؟

ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تالميذ ممن رفعوا أيديهم ملشاركة أفكارهم. من بني اإلجابات القطن، حيث 
تتم زراعته في احلقول ثم حتويله إلى خيوط لصنع املالبس. إن لم يتمكن التالميذ من تقدمي مثال، فقدم لهم 

أنت مثااًل.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، ثم مشاركة األفكار عند مناداتهم.

يقول املعلم ما يلي:
االستخدام التالي للنباتات هو صنع الوقود.

يعد الغاز من بني أنواع الوقود التي تعمل بها السيارات واحلافالت.
قد تتفاجؤون من ذلك، ولكن اإلنسان اكتشفوا طريقًة للتزود بالوقود من الذرة بداًل من البترول املستخرج من 

باطن األرض.
فالذرة هو إحدى النباتات التي ميكن أن نستخلص منها الوقود.

االستخدام الشائع األخير للنباتات هو األدوية.
هل يعرف أي منكم كيف ميكن استخدام النباتات كأدوية؟

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء تالميذ ممن رفعوا أيديهم ملشاركة أفكارهم. قد تشمل اإلجابات املمكنة 
أدوية تسكني األلم، واألسبرين، واملضادات احليوية. ميكن للتالميذ أيًضا مشاركة أمثلة العالجات العشبية 

أو املنزلية مبا في ذلك النباتات )مثل الصبار( التي متت جتربتها. إن لم يتمكن التالميذ من تقدمي العديد من 
األمثلة، فقدم لهم أنت بعًضا منها.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي، ثم مشاركة األفكار عند مناداتهم.

ملحوظة للمعلم: قد ال يكون لدى التالميذ املفردات التي يجيبون بها على هذا السؤال بدقة، لذا، قم بتشجيعهم 
على وصف جتاربهم )أي، "النباتات التي جعلتني أمي أتناولها عندما أصبت باحلمى" أو "أو األوراق الرطبة 

التي كانت جدتي تضعها على بشرتي عندما أصاب بحرق"(.
يقول املعلم ما يلي:

هل أنتم متفاجئون أننا نستخدم النباتات بطرق عديدة؟
ال عجب أن نقول إن النباتات هامة جًدا لنا!

4. سيرسم التالميذ اآلن صورًة لنباتهم أو شجرتهم املفضلة في الصفحة رقم __، النبات املدهش، من 
كتاب التلميذ. بعد ذلك، سيفكرون في الطريق التي ميكن للبشر استخدام ذلك النبات أو تلك الشجرة بها 

وإعداد قائمة بتلك الطرق أسفل الصفحة.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم القراءة والتفكير.

يرجى أن تلتفتوا إلى زمالئكم املجاورين وتشكروهم على مساعدتكم في القراءة اليوم.
واآلن، أريد منكم أن تغمضوا أعينكم.
وتتخيلوا نباتكم أو شجرتكم املفضلة.

ما مظهرها؟



٢6٢ زراعة الغذاء في العالم من حولنا

يقوم التالميذ مبا يلي: إغماض أعينهم وتصور النبات أو الشجرة.

يقول املعلم ما يلي: هل ميكنهم شم رائحتها؟ هل ميكنكم أكلها؟
هل ميكنكم ملسها، أم بها أشواك؟

هل تصدر صوًتا عند هبوب الرياح؟

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ بعد كل سؤال لكي يتسنى لهم التصور/التخيل.

يقول املعلم ما يلي:
ميكن أن تفتحوا أعينكم اآلن.

سترسمون في كتاب التلميذ صورًة للنبات او الشجرة التي تخيلتموها للتو.
أريد منكم بعد ذلك أن تفكروا في طرق استخدام اإلنسان لذلك النبات أو تلك الشجرة.

هل ميكن استخدامها بأي من الطرق اخلمسة التي عرفناها للتو؟
ستكتبون تلك الطرق أيًضا في كتاب التلميذ.

انتقلوا إلى الصفحة ١٣6 في كتاب التلميذ من فضلكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١٣6 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا نباتكم أو شجرتكم املفضلة ولونوها. اكتبوا قائمًة للطرق التي 
ميكنكم بها استخدام نباتكم أو شجرتكم املفضلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم/تلوين الصورة وكتابة القائمة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: إذا وجد التالميذ صعوبًة في تهجي إحدى الكلمات، فقدم لهم املساعدة. إن لم يتمكن 
التالميذ من كتابة الكلمات عند هذا املستوى، فيمكنهم رسم قائمة االستخدامات. ميكنك أيًضا اختيار 

السماح للتالميذ برسم النباتات واألشجار املفضلة لديهم مبفردهم ثم إعداد قائمة لالستخدامات من خالل 
مناقشة الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
ليستدير كل منكم إلى الزميل املجاور له لعرض الرسم عليه.

أخبروهم عن نباتكم أو شجرتكم املفضلة.
اشرحوا كيف ميكن استخدام نباتكم أو شجرتكم املفضلة.

ال تنسوا أن تستمعوا بإنصات عندما يتحدث زمالؤكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة النبات أو الشجرة املفضلة لديهم مع زمالئهم املجاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لالستماع إلى النقاشات.

م من املوضوع. راجع ما تعلموه ملعاينة املشروع الذي  5. اخلتام: لقد أنهى التالميذ جزء التعلُّـ
سيبدؤونه في القسم "شاِرك".

يقول املعلم ما يلي:
إنني فخور جًدا بعملكم اجلاد في تعلم كل ما يتعلق بعمال الزراعة واألدوات التي يستخدمونها للقيام مبهنهم

لقد عرفنا مدى أهمية الفالحني ألنهم يزرعون النباتات، وهذا يساعد اإلنشان على النمو والعيش.
جميع النباتات واألشجار التي قمتم برسمها جميلةميكننا أن نصنع بها حديقة من الورق.

وبدًءا من الغد، ستتعلمون كيفية االعتناء باحلدائق احلقيقية وإعداد نشرة لتعليم اآلخرين كيفية القيام باألمر 
ذاته.
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نها، اكتب قائمة باستخدامتها. ارسم صورة لنباتك أو شجرتك املفضلة ولوِّ
النبات املدهش

االستخدامات:
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تعلَّم )9٠ دقيقة(
ملحوظة للمعلم: سيتعلم التالميذ كيفية االعتناء باحلديقة باستخدام نباتات األصص أمام الفصل. إذا كان اإلرشادات

لدى مدرستك حديقة جاهزة بالفعل، فقد تود جعل التالميذ يستخدمون املعلومات التي تعلموها في هذا 
الدرس في احلدائق اخلارجية أيًضا.

1. مقدمة: سيتعلم التالميذ في هذا الدرس كيفية الزراعة واالعتناء احلدائق. استغل هذا الوقت 
لتعريفهم مبا سيفعلونه خالل اجلزء األخير من الفصل، وهو املشاركة وتوضيح التعلم.

يقول املعلم ما يلي:
لقد تعلمنا الكثير عن فصول السنة، والفواكه، واخلضراوات، والفالحني، واالستخدامات اخلمسة للنباتات.

ما فصلك املفضل من فصول السنة؟ اهمسوا باإلجابة إلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس بفصلهم املفضل.

يقول املعلم ما يلي:
ما فاكهتك املفضلة؟ اهمسوا باإلجابة إلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس بفاكهتهم املفضلة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا 
يلي:

اكتشاف وتعلّم احتياجات   
النباتات.

ممارسة العناية بالنباتات.  

الهواء،  
التربة،  
املساحة الكافية،  
ضوء الشمس،  
 املاء،  
العشب  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس اخلامس

املواد املستخدمة

سبورة أو ورق نباتات األصصأقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ
قالب

طباشير أو أقالم 
حتديد

كيس صغير من التربة مرشة مياهحديقة الفصل/املدرسة )اختياري(
الزراعية

مجرفة يدويةاملياه

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
ما نوع اخلضراوات املفضل لديك؟ اهمسوا باإلجابة إلي.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس بنوع اخلضراوات املفضل.
يقول املعلم ما يلي:

كما تعلمنا بالسابق، توفر لنا النباتات الطعام، واملالبس، والوقود، واملأوى، واألدوية.
وال ميكن للنباتات أن متدنا بكل ذلك إال إذا كانت صحية.

سنتحدث اليوم عن كيفية االعتناء بالنباتات واحلفاظ عليها. سنستخدم ما تعلمناه لالعتناء بأحد النباتات في 
احلديقة!

٢. سيتعلم التالميذ االحتياجات األساسية اخلمسة للنبات في الصفحة رقم ١٣7، احتياجات النبات، من 
كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع نبات أصص كبير أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
برأيكم، ماذا يحتاج هذا النبات ليبقى سليًما؟

فكروا في ذلك بصمت.
واآلن، شاركوا أفكاركم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة أفكارهم عما يحتاجه النبات ليظل سليًما مع زمالئهم 
املجاورين.

يقول املعلم ما يلي:
لنرى ما إذا كانت أفكاركم صحيحة.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٣7.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة رقم ١٣7.

يقول املعلم بصوت عاٍل: لّونوا كل احتياج من احتياجات النبات بقلم التلوين املناسب.

يقول املعلم ما يلي:
أول االحتياجات في قائمتنا هو ضوء الشمس.

فالنبات يحتاج إلى ضوء الشمس. هل ميكنكم اإلشارة إلى الشمس في هذه الصفحة؟

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى صورة الشمس وكلمة ضوء الشمس في كتاب التلميذ.

يقول املعلم بصوت عاٍل: لّونوا الشمس باللون األصفر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين صورة الشمس باللون األصفر.

يقول املعلم ما يلي:
حتى إن كان النبات في الداخل، فإنه ال يزال بحاجة إلى ضوء الشمس.

ولهذا نضع النباتات بجوار النوافذ.
أنت تأكل الطعام بفمك، ولكن النباتات ليس لديها أفواه.

بل إنها تصنع طعامها باستخدام ضوء الشمس.
حسًنا، ما الشيء الثاني الذي يحتاجه النبات؟

حتتاج النباتات أيًضا إلى التربة.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى صورة التربة في كتابة التلميذ ، ثم يطلب من التالميذ كتابة كلمة التربة 
فوق النقط.

يقول املعلم بصوت عاٍل: لّونوا التربة باللون البني. 

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين صورة التربة باللون البني.

يقول املعلم ما يلي:
حتتاج النباتات إلى التربة لتتغذى ولتساعدها في البقاء ثابتة في األرض.

وبدون التربة، ستسقط النباتات لون تقدر على النمو.
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لون احتياجات النبات.
احتياجات النبات

....................................................
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حتتاج النباتات أيًضا إلى املاء.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى صورة املاء في كتابة التلميذ ، ثم يطلب من التالميذ كتابة كلمة املاء فوق 
النقط.

يقول املعلم بصوت عاٍل: لّونوا قطرات املاء باللون األزرق.

يقوم التالميذ مبا يلي: تلوين املاء في الصورة باللون األزرق.
يقول املعلم ما يلي:

حتتاج النباتات إلى املاء للعيش مثلنا متاًما.
إننا نشرب املاء بأفواهنا، ولكن النباتات متتص املاء عن طريق جذورها.

واآلن يتبقى لدينا شيئان يحتاج إليهما النبات.
هل ميكنكم أن تأخذوا جميًعا نفًسا عميًقا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: أخذ نفس عميق.
هل ميكنكم أن تأخذوا جميًعا نفًسا عميًقا؟

يقول املعلم ما يلي:
ماذا جلبتم ألجسادكم في هذا النفس؟
اهمسوا إلى زمالئكم املجاورين لكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة لزمالئهم املجاورين.
يقول املعلم ما يلي:

عندما نتنفس، نستنشق الهواء الذي نحتاجه.
والنباتات هي األخرى حتتاج إلى الهواء!

من الصعب أن نظهر الهواء في صورة نظًرا ألننا ال نستطيع رؤية الهواء.
متثل اخلطوط التي في السماء الهواء يتحرك.

يقول املعلم بصوت عاٍل: تتبعوا الهواء باللون األبيض.

يقوم التالميذ مبا يلي: تتبع خطوط الهواء باللون األبيض.

يقول املعلم ما يلي:
هناك شيء أخير في قائمتنا حتتاجه النباتات. برأيكم، ماذا ميكن أن يحدث إذا ما زرعنا ستة نبتات في 

مساحة صغيرة جًدا من التربة؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء بعض التالميذ ملشاركة االفكار.

يقول املعلم ما يلي:
لن تنمو النباتات بالطول الكاف لون تصبح قوية، ألنها ستتنافس على نفس التربة، وضوء الشمس، واملاء. 

فالنباتات حتتاج إلى مساحة حتى تتمدد جذورها وأوراقها! 

يقول املعلم بصوت عاٍل: ارسموا خطوًطا خضراء بني النباتات.

يقوم التالميذ مبا يلي: ارسموا خطوًطا خضراء بني النباتات.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم في اتباع إرشادات تلوين الصورة! 

رددوا بعدي جميع ما يحتاجه النبات.
ضوء الشمس التربة. املاء. الهواء. املساحة الكافية!

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كل حاجة من احتياجات النباتات.
يقوم املعلم مبا يلي: ترديد القائمة خمسة مرات مع التالميذ ملساعدتهم على التذكر.

٣. ناقش مع التالميذ كيف ميكن لألشخاص املساعدة في احلفاظ على سالمة النبات في حدائقهم بتوفير جميع ما 
يحتاجه. سنبدأ باملاء.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة ضوء الشمس، والتربة، واملاء، والهواء، واملساحة الكافية، أمام الفصل. رسم 
صورة، استناًدا إلى مستوى معرفة القراءة والكتابة لدى التالميذ، للمرور على كل كلمة قد تكون مفيدة.
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يقول املعلم ما يلي:
حتصل النباتات على املاء من املطر، ولكن ماذا لو لم ينزل القدر الكاف من املطر؟

كيف ميكننا أن نساعد في حصول النباتات على قدر كاف من املاء؟
سأستخدم عصّي األسماء الختيار تلميذ ليجيب على السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
نعم، ميكن أن نروي النباتات!

ميكننا استخدام أي شيء يحفظ السوائل لري النباتات، مثل الكأس، ولكن توجد أداة خاصة يستخدمها 
الفالحون لري النباتات.

هل يعلم أٌيّ منكم هذا األداة؟
الرجاء رفع أيديكم.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ لإلجابة على السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
نعم! إنها مرشة املياه.

يقوم املعلم مبا يلي: تخبئة برشاش املياه ثم إخراجها إلظهار شكلها للتالميذ. يجب أن تكون برشاش املياه 
مملوءًة باملاء.

يقول املعلم ما يلي:
إذا كان النبات باخلارج ولم ينزل املطر بالقدر الكاف، فيمكننا أن نساعد في احلفاظ على سالمة النبات برّيه 

برشاش املياه. 
إذا كان النبات مزروًعا في وعاء بالداخل، مثل هذا النبات، فلن يحصل مطلًقا على ماء من املطر، لذا، فإننا 

نحتاج دوًما إلى رّيه للحفاظ على سالمته.
هل ينبغي أن أصب املاء بكامله من هذا الرشاش نحو النبات؟

ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أن اإلجابة "نعم".

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع بعض التالميذ أيديهم.

يقول املعلم ما يلي:
ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أن اإلجابة "ال".

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع بعض التالميذ أيديهم.

يقول املعلم ما يلي:
الذين أجابوا بال إجابتهم صحيحة.

إذا صببنا املاء بالكامل في على النبات فقد يكون كثيًرا جًدا.
ونحن نريد أن نروي النبات بالقدر الكاف فقط حتى تصبح التربة رطبة، وال نريد أن نحول التربة إلى طني.

سأستخدم عصّي األسماء الختيار ٣ تالميذ ليخرجوا لألمام ملساعدتي في رّي هذه النبتة.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: خروج ٣ تالميذ إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
ألحد التالميذ هال ساعدتني في صب القليل من املاء على تربة النبتة من فضلك؟ 

يقوم املعلم مبا يلي: مساعدة التلميذ في صب القليل من املاء على التربة. قد تكون مرشة املياه اململوءة 
بالكامل ثقيلة على التلميذ. 

يقوم التالميذ مبا يلي: صب املاء على التربة.

يقول املعلم ما يلي:
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ألحد التالميذ هال ملست التربة بإصبعك وحتققت مما إذا كانت رطبة، ولكن ليست رطبة جًدا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: التحقق من رطوبة التربة.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعتقد أنها بحاجة إلى املزيد من املاء؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة سؤال املعلم.

يقول املعلم ما يلي:
ألحد التالميذ من فضلك أضف القليل من املاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: إضافة قليل من املاء إلى تربة النبتة.

يقول املعلم ما يلي:
ألحد التالميذ من فضلك حتقق من التربة مرًة أخرى؟

هل هي رطبة بالقدر الكاف ولكن ليست رطبة جًدا؟

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة سؤال املعلم. ينبغي أن تكون رطوبة التربة باملقدار املناسب.

4. سيمارس التالميذ مهارات العّد إلكمال الرسم املنقط. قد حتتاج إلى قضاء بعض الوقت في العد بصوت 
مرتفع مع التالميذ قبل السماح لهم بالعمل مبفردهم. قد يحتاج التالميذ اآلخرين الذين يجدون صعوبة في 

هذا النشاط إلى املزيد من الدعم املباشر.

يقول املعلم ما يلي:
ألحد التالميذ افتحوا كتب التلميذ على الصفحة ١٣٨. يوجد العديد من النقاط واالرقام في هذه الصفحة. 

إنني أتساءل، ماذا يفترض أن تكون هذه الصورة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١٣٨.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: صل النقاطواكتشف الصورة ثم لونها .

يقول املعلم ما يلي:
عندما تقومون بتوصيل النقاط، ترسمون خًطا من الرقم األول إلى الذي يليه.

لذلك، سترسمون خًطا من الرقم ١ حتى ٢ ثم خًطا من الرقم ٢ حتى ٣.إليكم مثال.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم أربعة نقاط على رؤوس مربع بجانبها االرقام ١، و٢، و٣، و4 بخط كبير لكي 
يراها الفصل كافة. ثم تقدمي منوذج لكيفية توصيل النقاط البتكار مربع. وكذلك تقدمي منوذج ملا سيحدث إذا 

تخطيت الرقم ٢ ورسمت خًطا من الرقم ١ إلى ٣لن تكون الصورة صحيحة!

يقول املعلم ما يلي:
جاء دوركم اآلن. لقد تدربنا على العد في الرياضياتلنرى ما إذا كنتم تستطيعون العّد حتى 4٠ بالترتيب 

الصحيح لرسم اخلطوط!
قوموا بتوصيل النقاط في كتاب التلميذ ثم لونوا الصورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال الصفحة في كتاب التلميذ.

5. ستواصلون املناقشة حول االعتناء باحتياجات النبات بالعمل على التربة ومناقشة ضوء الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
ما الصورة التي في الصفحة؟ أخبروني جميعكم مًعا.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة في انسجام بكلمة " رشاش مياه!". 

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم في العد حتى 4٠ ورسم اخلطوط!

لنواصل التعرف على ما يحتاجه النبات ليظل سليًما.
حتتاج النباتات أيًضا إلى التربة لكي تظل سليمًة.
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صل النقاط،  واكتشف الصورة ثم لونها.
توصيل النقاط
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عندما يكون النبات باخلارج في حديقة، تتم زراعته في التربة.
وحتتاج أيًضا النباتات املزروعة في أوعية كهذه إلى التربة.

هذه النبتة ليس بها تربة كافية.
سأستخدم عصّي األسماء الختيار تلميذين ملساعدتي في إضافة التربة إلى الوعاء.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تلميذين.

يقوم التالميذ مبا يلي: االنتقال إلى مقدمة الفصل عند اختيارهم.

يقول املعلم ما يلي: ألحد التالميذ من فضلك ساعدني في إضافة مقدار مجرفة يدوية من التراب إلى نبتة 
األصص.

يقوم التالميذ مبا يلي: إضافة التراب إلى النبتة.

يقول املعلم ما يلي:
ألحد التالميذ من فضلك ساعدني في إضافة مقدار مجرفة يدوية أخرى من التراب إلى نبتة األصص.

يقوم التالميذ مبا يلي: إضافة التراب إلى النبتة.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكما، عودا إلى مقعديكما.

يحتاج النبات أيًضا إلى ضوء الشمس ليظل سليًما.
إذا كان النبات بالداخل، فأين ينبغي أن نضعه ليحصل على املزيد من ضوء الشمس؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم 

تظنون أنكم تعرفون.

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء أحد التالميذ الذي رفعوا أيديهم.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
 نعم، ينبغي أن نضعها بجانب النافذة.

 حيث ستحصل على أقصى قدر من ضوء الشمس عند النافذة.
 ماذا عن اخلارج؟

 هل دائًما حتصل النباتات على ما يكفي من ضوء الشمس باخلارج؟
 فكروا في هذا ثم ناقشوا إجاباتكم مع زمالئكم املجاورين.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة اإلجابات مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:
 إذا كانت إجابتكم بال، فما املشكالت التي ميكن أن تسبب عدم حصول النبات على القدر الكاف من ضوء 

الشمس؟
 ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم إجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ ممن يرفعون يدهم لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
 شكًرا على مشاركة أفكارك.

ما آخر شيئاً يحتاج إليهما النبات؟ لقد حتدثنا عن املاء، والتربة، والشمس. فهل ميكنكم أن تخبروني بآخر شيئاً يحتاج 
إليهما النبات؟

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة في انسجام "الهواء واملساحة الكافية".

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح! نحن نعلم أن النباتات حتتاج إلى الهواء واملساحة الكافية. ومبا أن الهواء متواجد في كل مكان 

من حولنا، فالنبات يحتاج عادًة إلى مساعدة منا للحصول على الهواء. ومبا أن هذه النبتة مزروعة لوحدها في 
هذا الوعاء، فهي بالفعل لديها املساحة الكافية التي حتتاج إليها. إذا كنا نزرع النباتات باخلارج، فبرأيكم، كيف 

نضمن حصول تلك النباتات على املساحة الكافية؟ ليخبر كل منكم زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم املجاورين.
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء لطلب بعض افكار من التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
كثيًرا ما يعيق ظل األشياء األخرى، مثل املباني أو النباتات األخرى، وصول ضوء الشمس للنبات.

وفي أحيان أخرى، ينموا العشب الضار غير املرغوب فيه حول النباتات في حديقتك ويحجب عنها ضوء 
الشمس ويحرمها من املساحة الكافية.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١٣9.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة رقم ١٣9، العشب الضار.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تتنافس احلشائش في احلديقة مع نبات اخلس لتقترب أكثر من ضوء 
الشمس، لون كافة نباتات اخلس باللون األخضر، لون كافة احلشائش باللون البني.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال ورقة العمل.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا ميكن أن نفعل حلماية نباتات احلديقة من العشب الضار؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣ إلى 4 تالميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: إجابة سؤال املعلم.

يقول املعلم ما يلي:
ميكننا اجتثاث العشب من حديقتنا.

لندعي جميًعا أننا في احلديقة وقد رأينا بعض العشب.
ليجتث اجلميع العشب هكذا.

يقوم املعلم مبا يلي: التمثيل كأنه يجتث العشب من احلديقة.

يقوم التالميذ مبا يلي: محاكاة حركات املعلم والتمثيل كأنهم يجتثون العشب من احلديقة.

6. اخلتام: راجع ما مت تعلمه خالل الدرس اليوم.

يقول املعلم ما يلي:
تعلمنا اليوم أن النباتات حتتاج إلى املاء، والتربة، وضوء الشمس، والهواء، واملساحة الكافية.

إذا أردنا أن تكون النباتات في حديقتنا سليمة، فمهمتنا هي ضمان حصول النبات على القدر املناسب من 
املاء، والتربة، وضوء الشمس، واملساحة.

لقد تعلمتم الكثير عن كيفية االعتناء بالنباتات، وأنتم اآلن جاهزون ملشاركة اآلخرين ما تعرفونه.
سنكتب غًدا نشرًة عما تعلمناه بحيث ميكن لآلخرين استخدامه للعناية بنباتهم!
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تتنافس احلشائش في هذه احلديقة مع نبات اخلس لتقترب أكثر من ضوء الشمس. 

ن كافة رؤوس اخلس باللون األخضر.  لوِّ
ن كافة احلشائش باللون البني.  لوِّ

احلشائش
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شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: ابدأ مبراجعة املعلومات التي تعلمها التالميذ والتي سيتضمنها املشروع.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
تعلمنا على مدار األيام اخلمسة املاضية كيف أن النباتات مهمة للغاية.

وباألمس تعلمنا كيفية االعتناء بالنباتات.
أما اليوم، فسنستخدم جميع املعلومات التي تعلمناها عن النباتات البتكار نشرة للفصل.

ارفعوا أيديكم إذا رأيتم والديكم من قبل يقرؤون نشرات كهذه؟

يقوم املعلم مبا يلي: رفع نشرة كمثال.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم إذا كانوا رأوا والديهم يقرؤون نشرة من قبل.

يقول املعلم ما يلي:
ستخبر نشرتنا الناس مبا تعلمناه عن النباتات.

وستكون نشرتنا عن االستخدامات اخلمسة للنباتات وكيفية االعتناء بالنباتات.

خالل هذا الدرس، يقوم 
التالميذ مبا يلي:

كتابة وشرح نشرة   
للفصل.

الطعام،  
املالبس،  
الوقود،  
املأوى،  
األدوية،  
ضوء   

الشمس،

التربة،  
املاء،  
الهواء،  
املساحة   

الكافية،
نشرة،  
توضيحات  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السادس

املواد املستخدمة
سبورة أو ورق أقالم تلوين قلم رصاصكتاب التلميذ

قالب
طباشير أو أقالم 

حتديد
مقص

مثال للنشرةصمغ/شريط الصق

سيقص التالميذ صفحًة من كتاب التلميذ 
وا مًعا نشرًة عن استخدام النبات  لكي يعدُّ

واحتياجاته. وقد يكون مفيًدا نزع هذه 
الصفحة من الكتاب مسبًقا. وميكنك بداًل 
من ذلك جعل التالميذ يكملوا رسوماتهم 

على ورق منفصل. ستحتاج إلى ٨ ورقات 
من ور ق قالب كبير لتلصق عليه صور 

التالميذ بجانب جمل احلقائق التي تكتبها 
للفصل.

حتضير الدرس

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم املعلم مبا يلي: كتابة "االستخدامات اخلمسة للنباتات" و"خمسة احتياجات للنباتات" على ورق القالب 
أو على السبورة أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
لنعد قائمًة باالستخدامات اخلمسة للنباتات.

ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في مشاركة اإلجابة.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة التالميذ كي يقدم كل منهم إجابة حتى يتم ذكر جميع االستخدامات اخلمسة. 
كتابة اخلمسة استخدامات للنباتات حتت العنوان، وهي استخدامات: الطعام واملالبس والوقود واملأوى 

واألدوية.

يقوم التالميذ مبا يلي: تذكر اخلمسة استخدامات للنباتات.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح.

وماذا عن اخلمسة احتياجات التي يحتاجها النبات؟

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة التالميذ كي يقدم كل منهم إجابة حتى يتم ذكر جميع اخلمسة احتياجات. كتابة 
كل احتياج في اخملطط أثناء نطق التالميذ لالحتياجات: املاء والتربة والشمس والهواء واملساحة املناسبة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تذكر اخلمسة احتياجات التي يحتاج النبات إليها.

٢. سيتولى التالميذ دمج أعمالهم إلعداد صحائف عديدة كبيرة. وسيتولى كل تلميذ مسئولية مختلفة، 
وسُتدمج أعمالهم بطريقة الصور املتراكبة.

ملحوظة للمعلم: من بني طرق تقسيم العمل جند الطريقة املدرجة في اخلطوات اآلتية. وميكن للمعلم اختيار 
منهجية مختلفة للصحيفة وفق ما يناسب احتياجات الصف .

يقول املعلم ما يلي:
تتكون الصحيفة من صور ونصوص مكتوبة.

وتشتمل هذه الصحيفة على نصوص مكتوبة أكثر من الصور، ولكن صحيفتنا ستكون على العكس.
حيث ستشتمل على صور أكثر من النصوص املكتوبة.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع منوذج صحيفة للتالميذ كي يرونها.

يقول املعلم ما يلي:
سيتولى كل تلميذ مسئولية رسم إحدى الصور.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ١4١، حتى ميكنني توجيهكم إلى موضع عملكم.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع كتاب التلميذ إلى أعلى مفتوًحا على الصفحة املعنية.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة ١4١، بعنوان "صحيفة الفصل ".

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: امأل الفراغات كما يلى، ارسم صورة ألحد النباتات لنشرها في صحيفة الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
ستتعرفون بعد قليل على عدد كل منكم أثناء مناداتكم باالرقام في الفصل ،

حيث يحصل كل منكم على عدد بداية من واحد وحتى ثمانية.
وسأستخدم صفكم األول لتوضيح كيفية املناداة بالرقم.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التلميذ األول ليقول "واحد" والتلميذ الثاني ليقول "اثنني" والتلميذ الثالث ليقول 
"ثالثة" وهكذا حتى يقول التلميذ الثامن "ثمانية"؛ على أن يكون ذلك بصوت مسموع. وعند الوصول إلى 
ثمانية، يقول التلميذ التالي "واحد" ويستمر العد حتى ثمانية مرة أخرى. ثم متابعة ذلك حتى يكتمل عد 

الصف األول ضمن الفصل .

ملحوظة للمعلم: إذا لم يتمكن التالميذ من تقسيم أعداد املناداة دون اعتماد على املعلم، فيمكن للمعلم تعيني 
االرقام إلى كل تلميذ.

141

4- اقطع فوق اخلطوط املتقطعة إلخراج صورتك من الكتاب. 

امأل الفراغات كما يلى، ارسم صورة ألحد النباتات لنشرها في 
صحيفة الفصل. 

امأل الفراغات. 

 . 1- أنا رقم             

 . 2-  سأرسم صورة          

 3- ارسم صورة ملوضوع النبات الذي سيتم نشره في صحيفة الفصل. 
استخِدم التفاصيل واأللوان. 

صحيفة الفصل
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يقول املعلم ما يلي:
لنبدأ اآلن مرة أخرى ونقسم أعداد املناداة على الصفبأكمله. عدوا بينكم وبني أنفسكم حتى يأتي دوركم لقول 
الرقم املعني بصوت مسموع، وحتى تعرفوا الرقم الذي يأتي بعد عددكم. سيكون هذا تدريًبا جيًدا لعد حتى 

ثمانية.
ومبجرد حصولكم على عدد، فإنه يجب عليكم كتابته في كتاب التلميذ حتى ال تنسوه.

يقوم التالميذ مبا يلي: العد من واحد حتى ثمانية، وتكرار ذلك لكل الصف . ويكتب كل تلميذ 
عدده في كتاب التلميذ على السطر األول.

يقوم املعلم مبا يلي: متابعة العد ومساعدة التالميذ في تقسيم أعداد املناداة.

يقول املعلم ما يلي:
سيرسم كل منكم صورة لشيء ذي عالقة بالنباتات.

وعندما حتصلون على مهمة أو واجب، يجب عليكم ملء الفراغ الثاني في كتاب التلميذ.
وإذا كنت أنت صاحب الرقم واحد، فيجب أن ترسم صورة للنبات في هيئة طعام. على كل من حصل على 

الرقم واحد رفع يده رجاًء.
اكتبوا "النبات في هيئة طعام" في السطر الثاني.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار توجيه إحدى اجملموعات لرفع أيديهم كي يقدموا مهمتهم ويدونها من أجل السبع 
مهام اآلتية:

لصاحب الرقم اثنني: ارسم صورة نبات على هيئة مالبس.  
لصاحب الرقم ثالثة: ارسم صورة لنبات مستخدم بوصفه مصدًرا للوقود.  
لصاحب الرقم أربعة: ارسم صورة لنبات مستخدم بوصفه مأوى.  
لصاحب الرقم خمسة: ارسم صورة لنبات مستخدم في األدوية.  
لصاحب الرقم ستة: ارسم صورة أشعة الشمس التي جتعل النبات سليًما معاًفا.  
لصاحب الرقم سبعة: ارسم صورة للتربة التي جتعل النبات سليًما معاًفا.  
لصاحب الرقم ثمانية: ارسم صورة للماء الذي يجعل النبات سليًما معاًفا.  

ويكتب املعلم الرقم جوار النص على السبورة أثناء تعيني االرقام للصور شفهّيًا. على سبيل املثال، يكتب 
الرقم ١ جوار كلمة "طعام" على السبورة. وميكن للمعلم إدراج قائمة مع املهام.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة املوضوع املوافق لعددهم.

٣. رسم صورة لنبات بناًء على الرقم الذين حصلوا عليه.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسم صورة ملوضوع النبات املوافق لعددك، لنشرها في صحيفة الفصل . 
واستخدم التفاصيل واأللوان.

يقول املعلم ما يلي:
لديكم ___ من الدقائق لرسم صورتكم لنشرها في صحيفة الفصل .

وسأجتول داخل الفصل ملالحظة أعمالكم.
رجاًء رفع أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة أو احتجتم إلى مساعدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم صورة النبات وتلوينها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول بني التالميذ والتفاعل معهم أثناء حتضيرهم لنماذجهم. وقبل انتهاء املدة 
اخملصصة بخمس دقائق، يخبر املعلم التالميذ أن الوقت على وشك أن ينتهي.

يقول املعلم ما يلي:
حان وقت التوقف عن الرسم.

4. ُيساعد التالميذ املعلم في حتضير قسم الكتابة ضمن صحيفة الفصل .

يقول املعلم ما يلي:
لقد أمتمتم الصور، أو الرسومات، لنشرها في صحيفة الفصل .
ونحتاج اآلن إلى كتابة النصوص التي سننشرها في الصحيفة.

يقوم املعلم مبا يلي: تعليق لوحات ورقية كبيرة في مقدمة الفصل .



زراعة الغذاء في العالم من حولنا ٢7٣

يقول املعلم ما يلي:
سأبدأ كل صفحة ضمن صحيفتنا وسأحتاج إلى مساعدة منكم إلمتامها.

ستبدأ الصفحة األولى باآلتي: "الطعام: العديد من األطعمة التي نأكلها مصدرها النباتات. وبعض هذه 
األطعمة هي ..."

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الكلمات السالف ذكرها على قمة الصفحة بقلم حتديد أسود كبير.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم عصي األسماء الختيار التالميذ.

وإذا ناديت اسمكم، فيجب عليكم نطق اسم طعام يأتي من أحد النباتات.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار التالميذ. وإذا كانت إجابة التالميذ صحيحة، 
فيكتبها املعلم على الصفحة الورقية الكبيرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق اسم طعام يأتي من أحد النباتات، وذلك عند مناداة اسمهم.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذا النشاط بكتابة جملة بادئة أعلى السبع صفحات املتبقية في الصحيفة 
ثم سؤال التالميذ عن أفكارهم لهذه الصفحات. استخدام عصي األسماء الختيار التالميذ. كتابة إجابات 

التالميذ الصحيحة إلمتام كل صفحة. وتنفيذ ذلك جلميع صفحات الصحيفة املتبقية.

يقول املعلم ما يلي:
املالبس: ميكن استخدام نبات القطن في صناعة نسيج مالبسنا. تتمثل بعض املالبس املصنوعة من النباتات 

في ...

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق قائمة بأسماء املالبس املصنوعة من النباتات.

يقول املعلم ما يلي:
الوقود: ميكن حتويل النباتات إلى وقود. ونحن نستخدم الوقود لتشغيل ...

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق قائمة بأسماء األشياء التي تعمل بوقود من النباتات.

يقول املعلم ما يلي:
املأوى: ميكن للنباتات إمدادنا باملأوى. وتشتمل بعض أمثلة املأوى على ...

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق قائمة بأمثلة للمأوى.

يقول املعلم ما يلي:
األدوية: ميكننا تصنيع أدوية من النباتات. تتمثل بعض األدوية املصنوعة من النباتات في ...

يقوم التالميذ مبا يلي: نطق قائمة بأسماء أدوية قائمة على النباتات.

يقول املعلم ما يلي:
أشعة الشمس: حتتاج النباتات إلى أشعة الشمس كي تظل سليمة معافاة. وحتتاج النباتات إلى أشعة 

الشمس ألن أشعة الشمس ...

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أحد أسباب احتياج النباتات إلى أشعة الشمس.

يقول املعلم ما يلي:
التربة: حتتاج النباتات إلى التربة كي تظل سليمة معافاة. وحتتاج النباتات إلى التربة ألن التربة ...

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أحد أسباب احتياج النباتات إلى التربة.

يقول املعلم ما يلي:
املاء: حتتاج النباتات إلى املاء كي تظل سليمة معافاة. وحتتاج النباتات إلى املاء ألنه ...

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أحد أسباب احتياج النباتات إلى املاء.

5. يقطع التالميذ صورهم للنباتات ثم يثبتونها ضمن صفحة الصحيفة املناسبة. لذا، سيحتاج التالميذ إلى 
مقص، إضافًة إلى صمغ أو شرائط الصقة بالقرب من صفحات الصحيفة.
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يقول املعلم ما يلي:
نحتاج اآلن إلى إضافة الصور إلى هذه النصوص املكتوبة.
فضاًل افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١4١ مرة أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١4١.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقطعوا على مسار النقاط املتقطعة إلخراج الصورة من كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١4١ واستخدام املقص لقطع صورهم.

يقول املعلم ما يلي:
فضاًل الوقوف إذا كانت لديكم صورة لصفحة الطعام.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع صور الطعام وتثبيتها في الصفحة الورقية الكبيرة باستخدام شريط الصق أو 
صمغ. إذا كانت الصفحة ال تكفي جميع الصور، فيجب على املعلم لصق الصور في الصفحة باستخدام 

الشريط الالصق.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الفصل بذلك، ميكن السماح للتالميذ بتثبيت الصور بالصمغ أو الشريط الالصق 
ضمن صفحات الصحيفة.

يقول املعلم ما يلي:
فضاًل الوقوف إذا كانت لديكم صورة لصفحة املالبس.

يقوم املعلم مبا يلي: جمع صور الطعام وتثبيتها في الصفحة الورقية الكبيرة باستخدام شريط الصق أو 
صمغ. إذا كانت الصفحة ال تكفي جميع الصور، فيجب على املعلم لصق الصور في الصفحة باستخدام 
الشريط الالصق. تكرار هذا النشاط مع الصور املعنية بالوقود واملأوى واألدوية وأشعة الشمس والتربة 

واملاء.

يقوم التالميذ مبا يلي: الوقوف لتسليم املعلم الصور عند مناداة املوضوع ذي العالقة بعددهم.

6. اخلتام: يختتم املعلم الدرس مبدح التالميذ على جودة أعمالهم وتشجيع حماسهم جتاه درس 
الغد.

يقول املعلم ما يلي:
مذهل! انظروا إلى صحيفة الفصل !

توجد معلومات جيدة كثيرة وصور زاهية األلوان!
سنقدم صحيفتنا إلى ضيف خاص غًدا!

اهمسوا باسم الضيف اخلاص الذي تظنونه مع زميلكم املجاور!

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس بتخمينهم إلى زميلهم املجاور.

ملحوظة للمعلم: يجب ترتيب حضور ضيف خاص ملشاهدة صحيفة الفصل في اليوم التالي. وتشتمل بعض 
خيارات الضيف اخلاص على اآلباء أو مدير املدرسة أو شخص معروف في اجملتمع أو أحد املعلمني الزمالء.
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شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: يفيد املعلم من هذا الوقت في تنفيذ مراجعة مع التالميذ ملا حققوه في مشروعهم حتى اإلرشادات

اآلن.

يقول املعلم ما يلي:
 في اليوم األول ملشروعنا، تعرفنا على كيفية العناية بالنباتات.

 وحضرنا صحيفة الفصل في اليوم الثاني لهذا املشروع.
 هل منكم من يتذكر ما سنفعله اليوم؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ لإلجابة على السؤال.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلجابة على السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
سنعرض اليوم صحيفتنا على ضيف خاص.

هل نحن مستعدون للعرض اآلن؟
على من يظن أننا مستعدون أن يرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين يظنون أنهم مستعدون أيديهم.

يقول املعلم ما يلي:
على من يظن أننا غير مستعدون أن يرفع يده.

يقوم التالميذ مبا يلي: يرفع التالميذ الذين يظنون أنهم غير مستعدون أيديهم.

يقول املعلم ما يلي:
أتفق مع من يظن أننا غير مستعدون،

حيث إننا كتبنا صحيفتنا ولكن لم نحدد من سيتولى العرض أمام ضيفنا اخلاص.
ولهذا السبب نحتاج إلى التدرب على العرض.
والتدرب على العرض يعني التدرب والتكرار.

هل ميكنكم قول "التدرب على العرض"؟
هل أنتم مستعدون؟ التدرب على العرض.

املواد املستخدمة

صحيفة الفصل 

نظرة عامة الدرس السابع

خالل هذا الدرس، يقوم 
التالميذ مبا يلي:

التدرب على عرض   
صحيفة الفصل .

عرض صحيفة الفصل   
.

التدرب على   
العرض،

الطعام،  
املالبس،  
 الوقود،  
املأوى،  

 األدوية،  
أشعة   

الشمس،
التربة،  
املاء.  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

ُيرجى الترتيب حلضور ضيف خاص 
للحضور إلى الصفوحضور عرض 

الصحيفة. ميكن االختيار من بني دعوة 
أحد اآلباء أو مسؤول في املدرسة أو 

أحد املعلمني الزمالء أو شخص معروف 
في اجملتمع.

حتضير الدرس
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يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد عبارة "التدرب على العرض".

٢. التدرب على عرض صحيفة الفصل .

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة الثمانية تالميذ األعلى كفاءة في القراءة عند هذا الوقت من العام .

ملحوظة للمعلم: ينسق املعلم مع أحد معلمي اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية لتحديد هؤالء التالميذ.
يقول املعلم ما يلي:

سيقف كل تلميذ من الثمانية تالميذ بجوار إحدى صفحات الصحيفة.
ويقرأ كل منهم املكتوب في الصفحة عندما أشير إلى أحدهم.

وعندما أشير إلى أحدهم، فإن التالميذ الذين قدموا صورة معروضة في هذه الصفحة يقفون أيًضا. 
سيحصل اجلميع على فرصة للعرض أمام ضيفنا اخلاص.

هيا بنا نتدرب على عرض الصفحة األولى.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى التلميذ الواقف بجوار صفحة الطعام. تذكير جميع التالميذ، الذين 
ساهموا بصورة في هذه الصفحة، بالوقوف.

يقوم التالميذ مبا يلي: يقرأ التلميذ الذي وقع عليه االختيار الكلمات املكتوبة في صفحة 
الصحيفة.

يقول املعلم ما يلي:
على التالميذ الواقفني أن يخبروني بالصورة التي رسموها واحًدا بعد اآلخر، وذلك بعد إمتام التلميذ للقراءة.

على سبيل املثال، ينبغي أن تقول "لقد رسمت صورة _____." عندما يأتي دورك. واستخدموا جملة 
كاملة. وحتدثوا بصوت واضح وانظروا إلى الفصل بأكمله.

فلنتدرب على هذه اجلزئية.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلخبار بالطعام الذي رسموه، تلميًذا بعد اآلخر.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن، فهمنا ترتيب العرض. هيا نبدأ من بداية الصحيفة حتى نهايتها مرة أخرى.

وسأتدرب على مقدمتي أيًضا.
"مرحًبا. نرحب بكم في فصلنا . لقد تعلمنا الكثير في األيام القليلة املاضية ونود عرض صحيفة النباتات 

عليكم".

يقوم التالميذ مبا يلي: التدرب على عرض الصحيفة.

ملحوظة للمعلم: ميكن للمعلم تخصيص أي وقت مناسب للتدرب على العرض. وميكن أن تكتفي بعض 
اجملموعات بالتدرب ملرة واحدة، في حني حتتاج مجموعات أخرى لتدرب إضافي. وعلى املعلم أن يتصرف 

وفق ما يراه مناسًبا.
٣. عرض صحيفة الفصل على الضيف اخلاص.

يقول املعلم ما يلي:
نحن جاهزون للعرض اآلن.

اسمحوا لي بالترحيب بضيفنا اخلاص في فصلنا .

يقوم املعلم مبا يلي: مرافقة الضيف اخلاص إلى الفصل ودعوته للجلوس في منتصف مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
مرحًبا ____، نرحب بكم في فصلنا .

لقد تعلمنا الكثير في األيام القليلة املاضية ونود عرض صحيفة النباتات عليكم.
فليتفضل القراء الثمانية باجمليء إلى مقدمة الفصلوالوقوف بجوار صفحات الصحيفة اخلاصة بهم؟

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى التالميذ وفق التدرب على العرض لكل صفحة من صفحات الصحيفة 
الثمان. رمبا يكون بعض التالميذ متوترين، ولكن يجب تقدمي الدعم واملدح للتالميذ من أجل التدرب على 

مهارات التواصل املهمة.
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يقوم التالميذ مبا يلي: ينتقل القراء إلى األماكن احملددة. ويعرضون صحيفة الفصل اخلاصة 
بالنباتات على الضيف اخلاص.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم، ______، على زيارتكم لفصلنااليوم.

نأمل أن تكونوا تعرفتم على الكثير عن أهمية النباتات وكيفية العناية بها.
هل ميكنكم توجيه الشكر إلى ضيفنا اخلاص؟

هل أنتم مستعدون؟ شكًرا لك.

يقوم التالميذ مبا يلي: قول "شكًرا لك".

ملحوظة للمعلم: يتحاور املعلم مع الضيف اخلاص بعد العرض. ويسأله أو يسألها عن الرأي في العرض 
والتعرف على أي معلومات جديدة.

4. اخلتام: هذه هي نهاية الفصل. يختتم املعلم مبراجعة ما تعلمه التالميذ ويستعرض ما 
سيتعرفونه في الفصل اخلتامي لهذا احملور.

يقول املعلم ما يلي:
إنني فخور بكم أيها التالميذ بسبب اجتهادكم في هذا الفصل.

لقد تعرفتم على بعض أمناط الطبيعة واختيارات الطعام الصحية واملهن الزراعية وأهمية النباتات وكيفية 
العناية بالنباتات التي تنمو حولنا.

وأرى أن __________ تعرف على الكثير من عرض صحيفتكم.
يسمى فصلنا التالي باسم "االحتفال بالعالم من حولنا".
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الصف األول االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

الفصل الرابع

االحتفاالت في العالم من حولنا
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نظرة عامة على الفصل
االحتفاالت في العالم من حولنا

عدد الدروساملهاراتاملكو=ن

سيكتشف التالميذ احتفاالت وتقاليد مهمة في مصر اكتِشف
ويقارنوا كيفية االحتفال مع اآلخرين. وسيتدرب التالميذ على 

السلوكيات املناسبة ويستخدموا حواسهم اخلمس ملالحظة 
التقاليد املصرية.

٢

سيقرأ التالميذ نصوص إرشادية ليتعرفوا على اآلثاراملصرية.تعلَّم
ادراك اهمية التعرف على اخلرائط واملواصالت لفهم مواقع 
اآلثاراملصرية. وسيزور التالميذ املكتبة للتدرب على السلوك 

املناسب عند زيارة اآلثاراملصرية.

٢

يحضر التالميذ منوذًجا ألثر تاريخي ويشاركونه من خالل شاِرك
إعداد متحف في الفصل . وسيشارك التالميذ في جولة 

متحفية داخل متحف الفصل ويحللوا مناذج اآلخرين.

٣
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املهارات احلياتية التي تتم تغطيتها 
االحتفاالت في العالم من حولنا

املهاراتالُبعد
التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف

املالحظة.   
التمييز بني التشابهات واالختالفات.  
إدراك العالقات  
طرح التساؤالت  

اإلبداع:
األصالة في طرح أفكار جديدة وفريدة.  
املرونة في تقدمي مجموعة أفكار متنوعة غير متوقعة عادًة، والقدرة على إعادة توجيه مسار التفكير   

وفًقا لتغيرات املوقف. 
الطالقة في طرح األفكار  

حل املشكالت: 
حتديد املشكلة.   
جمع البيانات وتسجيلها  
اقتراح حلول للمشكالت  

 التعاون:تعلَّم لتعمل
االلتزام بالقواعد العامة للفريق.  
احترام الرأى اآلخر  
تبادل املعلومات  

اتخاذ القرار:
اتنقاء البديل  املناسب  

التفاوض:
اإلنصات الفعال  
االستفسار اجليد  

اإلنتاجية:
حتديد أهداف واضحة  

 احترام التنوع:تعلَّم لتعيش
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:
مساعدة اآلخرين.  

املشاركة: 
معرفة األدوار  
الثقة باآلخرين  

 إدارة الذات:تعلّم لتكون
حتديد أهداف واضحة.  
ادارة الو قت بشكل جيد  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
التواصل اللفظي ) القراءة، الكتابة(، مهارات التواصل غير اللفظي.   

الصمود:
التكيف وإجراء التعديالت ملواجهة التحديات عند السعي إليجاد حلول   
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مؤشرات التعلّم
على مدار هذا الفصل، سيسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلّم اآلتية:

القراءة:
اتباع الكلمات من اليمني إلى اليسار، ومن األعلى إلى   

األسفل، وصفحة بعد صفحة.
إنتاج كلمات أحادية املقطع شفهًيا من خالل دمج األصوات.  
قراءة الكلمات الشائعة املتكررة بالنظر.  
حتليل الكلمات أحادية املقطع املنتظمة هجائًيا.  
حتليل الكلمات ثنائية املقطع باتباع أمناط أساسية من   

خالل تقسيم الكلمات إلى مقاطع.
القراءة مبستوى كاٍف من الدقة والطالقة لدعم الفهم.  
قراءة نصوص موافقة للمستوى وذات هدف وميكن فهمها.  
قراءة شفهية بدقة لنصوص موافقة للمستوى، ومبعدل   

مالئم، والتعبير عن قراءات متتالية.
اتباع اإلرشادات املكتوبة.  
طرح أسئلة حول املعلومات األساسية في النصوص   

واإلجابة عن أسئلة أخرى.
حتديد الفكرة العامة وإعادة سرد املعلومات األساسية ألحد   

النصوص.
وصف العالقة بني شخصني، أو حدثني، أو فكرتني، أو   

معلومتني ضمن أحد النصوص.
قراءة نصوص إرشادية مبستويات صعوبة مناسبة للصف   

األول االبتدائي، وذلك مع التحفيز والدعم.
املشاركة في احملادثات اجلماعية.  

الكتابة:
الكتابة باحلروف العربية.  
كتابة ُجَمل من كلمتني أو ثالث كلمات.  
كتابة الكلمات كثيرة التكرار.  
ترتيب الكلمات لتكوين جمل.  
ترتيب الصور لتكوين حكاية.  

التحدث واالستماع:
محاكاة أصوات اللغة العربية.  
نطق أصوات اللغة العربية.  
نطق األصوات املتحركة القصيرة والطويلة.  
دمج املقاطع لتكوين كلمات.  
املشاركة مع عدة شركاء من النظراء ومن الكبار في   

محادثات جماعية عن موضوعات ونصوص.
اتباع قواعد متفق عليها للمناقشات.  
وصف اإلنسان، واألماكن، واألشياء، واألحداث بتفاصيل   

ذات صلة، مع التعبير عن األفكار واملشاعر بوضوح.
تكوين جمل كاملة مناسبة للمهام واملواقف.  

العلوم:
طرح أسئلة عن العالم احمليط بهم.  
السعي إليجاد إجابات لبعض أسئلتهم من خالل رصد   

مالحظات دقيقة، باستخدام احلواس اخلمس، وجتربة أشياء 
جديدة.

تصميم وتنفيذ أشياء معينة باستخدام مجموعة متنوعة من   
األدوات واملواد البسيطة.

فهم التصميم الهندسي.  
فهم دور مراحل استكشاف املشكالت وحلها، والبحث   

والتطوير، واالبتكار، والتجريب في حل املشكالت.
تنمية قدرات تنفيذ التصميمات.  

الدراسات االجتماعية:
وصف األعياد الهامة. )على سبيل املثال، ليلة رأس السنة،   

عيد األضحى، عيد الفطر، عيد امليالد(
الوصف اللفظي لبعض العادات اإليجابية والسلبية في   

املنزل، واملدرسة، واجملتمع.
حتديد مناذج من التراث الوطني. )على سبيل املثال،   

أغنيات، وأطباق، ومالبس تقليدية(
حتديد بعض املواقع التاريخية واألثرية.  
احترام التنّوع واالختالفات بني اإلنسان.  
إظهار السلوكيات الصحيحة واحملترمة عند زيارة املواقع   

التاريخية واألثرية املهمة.
تقدمي أمثلة على السلوكيات اجليدة في االحتفال باملناسبات   

االجتماعية في املنزل، واملدرسة، واجملتمع.
الوصف اللفظي لالختالفات بني الذات واآلخرين.  
حتديد االجتاهات األصلية األربعة: وهي الشرق والغرب   

والشمال واجلنوب.
استخدام االجتاهات لإلشارة إلى مواقع األشياء.  
وصف كيفية مساعدة اخلرائط لألشخاص في حتديد مواقع   

األماكن.
وصف أماكن في البيئة باستخدام اخلصائص اجلغرافية.  

الفنون:
استخدام أشكال هندسية سهلة في رسم صور لألشياء   

املوجودة في البيئة احمليطة.
إعداد عمل فني معقد من خالل تكرار األشكال الهندسية   

)مربع، مثلث، دائرة، مستطيل(.
إعادة إنتاج عناصر من البيئة احمليطة في صورة أشكال   

هندسية باستخدام برنامج الرسام.

اإلعالم التربوي :
تصميم وإجراء استبيان في الفصل.  

الربط بالقضايا املصرية
قضايا البيئة والتنمية: نحن مسئولون عن البيئة. يجب علينا احملافظة على كوكب األرض. 

نحن جزء من مجتمع يعتني بالبيئة
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املكتبات:
التعرف على أخصائى املكتبة.  
حتديد موقع املكتبة.  
املشاركة في مسابقة للقراءة في املكتبة.  
تنفيذ ألبوم للقصص التي قرأوها في املكتبة.  
إعادة الكتب إلى أماكنها الصحيحة في املكتبة.  

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
التعاون مع زمالء الفصل في اللعب واألنشطة.  
إظهار االحترام جتاه األكبر سًنا ومساعدة األصغر سًنا.  
االستماع إلى زمالء الفصل باهتمام.  
استخدام املفردات املناسبة للتواصل مع اآلخرين )مثل: من   

فضلك، أشكرك، إذا سمحت(.
احملافظة على املظهر الالئق.  

املجاالت املهنية:
شرح أهمية احملافظة على نظافة الفصل .  
العمل مع زمالء الفصل للمحافظة على نظافة الفصل.  
يشارك في تزيني البيئة احمليطة باستخدام املواد املتوفرة في   

املنزل، وفي الفصل، وفي املدرسة.
يعبر عن أهمية السياحة ملصر.  
  
يختار أعمال فنية )بطاقة بريدية، ألبوم صور، هدية تذكارية(   

متثل املعالم واألماكن احمللية السياحية.
يشارك زمالئه فى جتميع ألبوم صور عن األماكن السياحية.  
يتعرف دور املرشد السياحى.  
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مرتكزات التعلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:١
إجراء استبيان عن مناسبات االحتفال املفضلة.  
قراءة نص حقيقي عن أربع مناسبات احتفال مهمة.  
وصف أربع مناسبات احتفال مهمة باستخدام الصور وامللصقات.  
مناقشة أمثلة للسلوكيات اجليدة أثناء املناسبات اخلاصة، ومتثيل هذه األمثلة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٢
تقدمي أنفسهم باستخدام الفنون والكلمات.  
التعرف على أوجه الشبه واالختالف.  
تقدمي مالحظات باستخدام احلواس اخلمس.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:٣ تعلَّ
قراءة نص إرشادي عن املواقع التاريخية واملواقع األثرية.  
استخدام اخلريطة واالجتاهات األصلية األربعة لتحديد مكانهم بالنسبة إلى املواقع األثرية.  
مناقشة وسائل املواصالت الالزمة للذهاب إلى املواقع األثرية.  

م: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:4 تعلَّ
التعرف على السلوكيات املناسبة لزيارة املواقع الوطنية.  
مقارنة السلوكيات بسلوكيات زيارة املكتبات.  
التدرب على السلوكيات أثناء زيارة املكتبات.  
املشاركة في مسابقة للقراءة في املكتبة.  
التعبير عن رأيهم في أحد ااملواقع األثرية املفضلة وشرح أسباب هذا الرأي.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:5
جتميع املواد وتصنيفها لبناء منوذج ألحد املعالم األثرية.  
إعداد مخطط تصميم هندسي لنموذج أحد املعالم األثرية.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:6
بناء منوذج الحد املعالم األثرية من املواد املتاحة للمجموعة.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:7
جتميع متحف الفصل .  
اإلفادة من جولة متحفية لتحليل أعمال التالميذ اآلخرين.  

اخلريطة الزمنية للتدريس الفصل الرابع
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نظرة عامة الدرس االول

املواد املستخدمة

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بالفصل اجلديد.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
سنبدأ فصاًل جديًدا يسمى "االحتفال بالعالم من حولنا".

ما الذي تتوقعون أن نتعلَّمه؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار. 
السماح باحملادثات التفاعلية وفق ما يراه املعلم مناسًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: التنبؤ مبا قد يكون جزًءا من الفصل اجلديد.

يقول املعلم ما يلي:
كل هذه األفكار كانت رائعة.

وفي هذا الفصل، سنتعرف على التقاليد واملواقع التاريخية واألثرية.

يقول املعلم ما يلي:
سنعد متحًفا للفصل في نهاية هذا الفصل.

وقبل بدء التعرف على اآلثار، دعونا نتحدث عن طرق احتفال أخرى. سنتعرف اليوم على مناسبات االحتفال 
واألعياد.

٢. ينشط املعلم املعلومات املسبقة لدى التالميذ من خالل إجراء استبيان في الفصل عن االحتفاالت املفضلة. 
ويستخدم ورق قالب وأقالم حتديد لتدوين املعلومات.

يقول املعلم ما يلي:
نحتفل أثناء السنة بالعديد من املناسبات واألعياد.

وجند أن الوالئم ضمن أساليب االحتفال.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
إجراء استبيان عن مناسبات   

االحتفال املفضلة.
قراءة نص حقيقي عن أربع مناسبات   

احتفال مهمة.
وصف أربع مناسبات احتفال مهمة   

باستخدام الصور وامللصقات.
مناقشة أمثلة للسلوكيات اجليدة أثناء   

املناسبات اخلاصة، ومتثيل هذه األمثلة.

األعياد  
االحتفاالت  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

قلم رصاصكتاب التلميذطباشيرسبورةأقالم حتديدورق قالب

٢٠١٨٢٠١٩/
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ما بعض االحتفاالت املهمة التي نحتفل بها؟
من فضلكم ارفعوا أيديكم واذكروا اسم أحد االحتفاالت.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وذكر اسم أحد االحتفاالت عند مناداتهم.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ لذكر أحد مناسبات االحتفال. كتابة اإلجابات على السبورة أو قطعة 
ورق قالب. ترك مساحة كافية جوار اإلجابة كي يضع التالميذ نقطة جوار اختيارهم املفضل. وميكن للمعلم 
جتميع إجابات التالميذ بداًل من إخراج كل تلميذ إلى السبورة، وذلك بناًء على موارد الفصل . ويجب التأكد 

من إضافة مناسبات االحتفال التي نساها التالميذ، إذا كان ذلك ضرورًيا أو مناسًبا.
يقول املعلم ما يلي:

واآلن، دعونا نستكشف مناسبات االحتفال التي نفضلها.
رمبا تختلف مناسبتك املفضلة عما يفضله زميل دراسة آخر.

نحن جميًعا مختلفون، وهذا أمر عادي.
رجاًء االصطفاف أمام اخملطط عند مناداة صفكم.

واستخدموا قلم التحديد لوضع نقطة جوار مناسبتكم املفضلة.
شاهدوني. سأضع نقطة جوار مناسبتي املفضلة، وهي _____.

يقوم املعلم مبا يلي: وضع نقطة جوار مناسبته االحتفالية املفضلة.

يقوم التالميذ مبا يلي: القيام إلى السبورة عند مناداتهم وكتابة املناسبة االحتفالية املفضلة.

يقوم املعلمون مبا يلي: التأكد من أن كل تلميذ يكتب إجابة. وبعد كتابة كل تلميذ، توجيه الصفإلى ترديد 
اسم مناسبة االحتفال حتى يعتادوا على رؤية االسم ونطق كلماته.

يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا نعد التالميذ الذين اختاروا كل مناسبة.

عدوا بصوت مسموع عندما أشير إلى كل نقطة.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كل نقطة مجاورة ملناسبة االحتفال األولى في القائمة ثم العد.

يقوم التالميذ مبا يلي: العد بصوت مسموع.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة الرقم في ورق القالب جوار مناسبة االحتفال األولى. توجيه التالميذ إلى كتابة 
الرقم بأصابعهم في الهواء. تكرار هذا النشاط لكل مناسبة مدرجة في القائمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: كتابة عدد النقاط بأصابعهم في الهواء لكل مناسبة.

يقول املعلم ما يلي:
ما املناسبة املفضلة لدى معظم التالميذ؟ كيف تعرفون؟ اهمسوا باإلجابة في أيديكم بصوت خفيض.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار أحد التالميذ لإلجابة بصوت مسموع.

يقوم التالميذ مبا يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم بصوت خفيض، ثم إخبار الصفبأي املناسبات 
يفضلها الصف عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
هذه فكرة جيدة. وبعد معرفة املناسبة املفضلة لدى معظم التالميذ، ما األفكار األخرى التي تظنون أنها 

تعرفنا على صفنا ؟ شاركوها مع زميل.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة بصوت مسموع، وذلك بعد مناقشة 
التالميذ مع الزمالء.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع الزمالء، وميكن للموضوعات أن تشتمل على األطعمة 
أو التقاليد أو األغنيات املفضلة، وما شابه ذلك.

ملحوظة للمعلم: تعد هذه فرصة ممتازة لتنشيط معرفة التالميذ املسبقة بتجميع البيانات وإعداد متثيالت 
بيانية شريطية. وإذا سمح الوقت، ميكن للمعلم استخدام بيانات التالميذ عن املناسبات االحتفالية املفضلة 

إلعداد متثيل بياني شريطي في ورقة قالب منفصلة.

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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3. يقوم املعلم مبا يلي: قراءة النص احلقيقي عن أربع مناسبات احتفال مهمة في صفحة__: بعنوان 
"األعياد املصرية"، وإعادة قراءته قراءة جماعية عدة مرات في القراءة السريعة األخيرة. ويرسم التالميذ 

صورة لوصف االحتفاالت املهمة.

يقول املعلم ما يلي:
نحتفل في مصر ببعض األعياد مًعا.

كما يحتفل الناس مبناسبات مختلفة وأعياد مختلفة.
وتتمثل إحدى طرق التعبير عن احترام اآلخرين في التعرف على احتفاالتهم.

لنقرأ قصة عن احتفاالت مختلفة.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١45.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١45.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرأ القصة الكتشاف ما يحدث أثناء مناسبات احتفالية مختلفة.

يقول املعلم ما يلي:
أشيروا إلى كل كلمة أثناء قراءة القصة بصوت مسموع.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة صفحة ١45 في كتاب التلميذ بصوت مسموع.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة أثناء قراءتها بصوت مسموع.

ملحوظة للمعلم: تشتمل معلومات مناسبات االحتفال على مفردات عربية خاصة من احملتمل أال تكون مألوفة 
لدى التالميذ. ولذا يجب على املعلم استشارة معلم لغة عربية لضمان جاهزية القراءة والكتابة واستخدام 

منهجيات إرشادية مناسبة. وفي حال الضرورة، يخصص املعلم وقًتا إضافًيا لتعزيز النطق.
يقول املعلم ما يلي:

لنقرأ القصة مرة أخرى اآلن. وسنتوقف هذه املرة عند ما نكتشفه ونتحدث عنه.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
في ليلة رأس السنة حتتفل األسر مًعا، حيث تنطلق األلعاب النارية في السماءويرتدي األطفال 

املاليس اجلديدة بألوانها الزاهية

ويحصل األوالد والبناتعلى حلوي لذيذةوألعاب ممتعة.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلمناه عن ليلة رأس السنة؟ ارفعوا أيديكم رجاًء لطلب قول شيء واحد اكتشفتموه.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ لإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه. إضافة معلومات إلى قائمة على 
السبورة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي واإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه، عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
هل احتفلتم بليلة رأس السنة قبل ذلك؟ التفتوا إلى زميلكم املجاور وأخبروه عن شيء تتذكرونه. وإذا لم 

تكونوا احتفلتم، فاستمعوا إلى الزميل املجاور واسألوا عن احتفاله.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار الزميل املجاور بإحدى ذكريات ليلة رأس السنة.

يقول املعلم ما يلي:
لنتابع.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
في عيد الفطر حتتفل األسر حيث يصلون مًعا ويتزاورون ويتناولون كعك العيد، ويلبس األطفال 

املالبس اجلديدة ويحصلون على العيدية من الكبار.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمنا عن عيد الفطر؟ ارفعوا أيديكم رجاًء لطلب قول شيء واحد اكتشفتموه.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ لإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه. إضافة معلومات إلى القائمة.
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اقرأ القصة لتكتشف ما يحدث أثناء األعياد اخملتلفة. ارسم صورة ملا يحدث أثناء 
كل عيد، اختر عنواًنا لكل صورة.

ليلة رأس السنة: في ليلة رأس السنة حتتفل اأُلسر مًعا،  تنطلق األلعاب النارية في السماء  ويرتدي اجلميع 
مالبس جديدة زاهية األلوان.  كما يحصل األوالد والبنات على حلوى وألعاب.

عيد الفطر: فى عيد الفطر حتتفل اأُلسر ويصلون مًعا، نزور األقارب ونتناول الكعك، يرتدى األطفال 
املالبس اجلديدة، كما يحصلون على العيدية. 

األعياد املصرية
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يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي واإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه، عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
هل احتفلتم بعيد الفطر قبل ذلك؟ التفتوا إلى زميلكم املجاور وأخبروه عن شيء تتذكرونه. وإذا لم تكونوا 

احتفلتم، فاستمعوا إلى الزميل املجاور واسألوا عن احتفاله.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار الزميل املجاور بإحدى ذكريات االحتفال بعيد الفطر.

يقول املعلم ما يلي:
لنقرأ اجلزء التالي ضمن القصة.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
في عيد األضحى حتتفل األسر حيث يصلون مًعا ثم يشهدون ذبح األضحية ويأكلون الفتة، 

ويتزاورون ويلبس األطفال املالبس اجلديدة ويحصلون على العيدية من الكبار.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمنا عن عيد األضحى؟ ارفعوا أيديكم رجاًء لطلب قول شيء واحد اكتشفتموه.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ لإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه. إضافة معلومات إلى القائمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي واإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه، عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعرفون أيًضا عن عيد األضحى ولم يأتي ضمن القصة؟ ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم شيًئا ميكن 

إضافته.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة بعض التالميذ الذين رفعوا أيديهم لتقدمي معلومات إضافية.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض معلومات إضافية عن عيد األضحى إذا كانت لديهم أي معلومات.

يقول املعلم ما يلي:
أشكركم على مشاركتكم. لنتابع إلى العيد الرابع.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
فى عيد امليالد )الكريسماس( الذي حتتفل به مصر في 7 يناير حتتفل العائالت مًعا. ويأكلون الكثير 

من اللحوم. عيد ميالد مجيد!

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعلمنا عن عيد امليالد؟ ارفعوا أيديكم رجاًء لطلب قول شيء واحد اكتشفتموه.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ لإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه. إضافة معلومات إلى القائمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي واإلخبار عن شيء واحد اكتشفوه، عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
ماذا تعرفون أيًضا عن عيد امليالد ولم يأتي ضمن القصة؟ ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم شيًئا ميكن إضافته.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة بعض التالميذ الذين رفعوا أيديهم لتقدمي معلومات إضافية.

يقوم التالميذ مبا يلي: عرض معلومات إضافية عن عيد امليالد إذا كانت لديهم أي معلومات.

 يقول املعلم ما يلي:
 هيا بنا نقرأ القصة مرة أخرى. وسنجرب هذه املرة أن تقرأوا معي بصوت مسموع أثناء قراءتي.

 وهذا ُيسمى باسم القراءة اجلماعية.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة النصوص مع املعلم بصوت مسموع.
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يقوم املعلم مبا يلي: قراءة النص بصوت مسموع وفق منهجية القراءة اجلماعية.

 يقول املعلم ما يلي:
 لقد كانت قراءتكم مذهلة!

 ولقد الحظت أن القصة ال تشتمل على صور.
 لنضيف بعض الصور.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا صوًرا ملا يحدث أثناء كل مناسبة احتفالية. وصنفوا الصور.

 يقول املعلم ما يلي:
ميكن رسم أحد املشاهد املشتملة على أشخاص كثيرين يحتفلون، أو ميكن رسم تفاصيل مثل "انطالق 

األلعاب النارية في السماء". سأتيح لكم وقت يبلغ __ إلمتام رسوماتكم. استخدموا القائمة التي كتبتها 
على السبورة للمساعدة في كتابة الكلمات.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم الصور وتصنيفها.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل . وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة. تذكير التالميذ بالوقت 
املتبقي وتعريفهم بأي الصور حتتاج إلى عمل، وذلك ملساعدتهم في إمتام جميع األربع صور.

4. ينبغي للتالميذ أن يكونوا قد متكنوا اآلن من مقارنة االحتفاالت والتقاليد اخملتلفة. وللمعلم أن يعدل 
املنهجية املوضحة سالًفا إذا فضل ذلك )مثل وصف االختالفات أو وصف التشابهات( إلتاحة مناقشة أقل 

صرامة.

يقول املعلم ما يلي:
فكروا في أوجه االختالف بني املناسبات االحتفالية. على من أنادي اسمه أن يخبرني بأوجه اختالفها. ثم 

ينادي املعلم التلميذ التالي ملشاركة أحد االختالفات.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة تلميذ واحد ملشاركة أحد أوجه اختالف املناسبات االحتفالية. السماح للتالميذ 
باختيار زميل دراسة كي يشارك هو اآلخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أحد أوجه اختالف املناسبات االحتفالية، عند مناداتهم. ثم يختار 
التلميذ تلميًذا آخر ملشاركة اختالف آخر.

يقول املعلم ما يلي:
ما أوجه تشابه األربع مناسبات التي قرأنا عنها؟

سأسمح لكم باالختيار هذه املرة! سأبدأ أنا.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة تلميذ واحد ملشاركة أحد أوجه متاثل املناسبات االحتفالية. السماح للتالميذ 
باختيار زميل دراسة كي يشارك هو اآلخر.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أحد أوجه متاثل املناسبات االحتفالية، عند مناداتهم. ثم يختار 
التلميذ تلميًذا آخر ملشاركة أحد أوجه التماثل األخرى.

5. ينبغي للتالميذ أن مييزوا االختالفات بني طرق احتفال زمالئهم. كما يناقشوا أمثلة للسلوكيات اجليدة 
أثناء املناسبات اخلاصة. إضافة إلى متثيل أدوار السلوكيات اجليدة للمناسبات اخلاصة في املنزل واملدرسة 

واجملتمع.

يقول املعلم ما يلي:
تختلف طرق احتفاالتنا.

أخبروا زميلكم اجملاور بكيفية احتفال أسرتكم بعيد ____ )ثم يختار املعلم أحد األعياد(.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار الزميل املجاور بكيفية احتفال األسرة بالعيد املعني.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملشاركة الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:
بغض النظر عن كيفية تعاملنا مع أحد األعياد أو إحدى املناسبات، فإن جميع االحتفاالت تعد مناسبات 

خاصة.
ويجب علينا التحلي بسلوكيات جيدة عندما نحتفل مبناسبات خاصة.

ما بعض الطرق التي تساعدنا بالتحلي بسلوكيات جيدة أثناء االحتفاالت؟ ارفعوا أيديكم رجاًء وأخبرونا 
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بإحدى الطرق التي تتسم بالسلوكيات اجليدة.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ ليقدم كل منهم مثااًل واحدة عن السلوكيات اجليدة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي ثم تقدمي مثال واحد عن السلوكيات اجليدة عند طلب ذلك 
منهم.

يقول املعلم ما يلي:
لديكم أفكاًرا رائعة،

فلنتدرب على بعضها.
سأخبركم بإحدى املناسبات اخلاصة.

وستمثلون مثااًل للسلوك اجليد مع زميلكم املجاور.
لنبدأ.

أعطاكم أجدادكم هدية.
فما الذي تفعلونه في هذا املوقف؟

يقوم التالميذ مبا يلي: متثيل ألحد أمثلة السلوكيات اجليدة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل . وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
هيا بنا نفكر في مناسبة خاصة هنا في املدرسة.

لنفترض أن مدير املدرسة أتى ملنح فصلنا هدية خاصة.
فما الذي تفعلونه في هذا املوقف؟

كيف تتصرفون للتعبير عن االحترام؟ مثلوا أحد أمثلة التعبير عن االحترام مع زمالئكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: متثيل ألحد أمثلة السلوكيات اجليدة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل . وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي: املناسبة اخلاصة األخيرة معنا عبارة عن أحد احتفاالت املجتمع.
لنفترض أنكم تالحظون بعض األشخاص بحاجة إلى املساعدة.

فما الذي تفعلونه في هذا املوقف؟

يقوم التالميذ مبا يلي: متثيل ألحد أمثلة السلوكيات اجليدة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل . وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
لقد شاهدت أمثلة عديدة للسلوكيات اجليدة واملتسمة باالحترام،

حيث نقول "شكًرا" ونستمع باهتمام ونقدم املساعدة إلى الكبار وكبار السن الذين بحاجة إلى املساعدة؛ كل 
هذه أمثلة لألشياء التي ميكنكم فعلها إلضفاء الروعة على االحتفال.

6. اخلتام: يختتم املعلم اليومبهذه الفقرة كل يوم. ويستخدم هذا القسم جلعل التالميذ يراجعون 
أنشطة اليوم أو حثهم على التفكير في تخمني موضوع درس الغد.

يقول املعلم ما يلي:
اكتشفنا اليوم أن األشخاص يحتفلون بطرق مختلفة.

كما ناقشنا طرق للتصرف وفق سلوكيات جيدة أثناء االحتفال.
وفي الدرس التالي، سنكتشف بعض تقاليد بلدنا، مصر.

لقد تعلمنا كلمة "تقاليد" في بداية هذا العام . هل تتذكرون معنى "تقاليد"؟
عند انتهاء درسنا، أخبروا الزميل املجاور بأفكاركم حول معنى "تقاليد".

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار زميلهم املجاور بأفكارهم.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة دقيقة للتالميذ ليشارك كل منهم األفكار مع الزميل املجاور.
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خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
قراءة نص حقيقي حول التقاليد   

املصرية.
والتعرف على التقاليد املصرية.  
تقدمي مالحظات باستخدام احلواس   

اخلمس.

التقاليد  
احلواس اخلمس  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

اكتِشف )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: يفيد املعلم من املقدمة ملراجعة ما تعلمه التالميذ من الدرس السابق.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
اكتشفنا باألمس ما يحدث أثناء بعض املناسبات االحتفالية املهمة.

أخبروا زميلكم اجملاور بشيء واحد تعلمتموه عن أحد األعياد املهمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالئهم اجملاورين.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ للمشاركة مع الزميل اجملاور.

٢. سيكتشف التالميذ التقاليد املصرية من خالل قراءة نصوص إرشادية في صفحة ١47 ضمن كتاب 
التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
ناقشنا التقاليد األسرية في احملور األول.

تذكروا أن التقاليد عبارة عن فكرة مستمرة أو فعل مستمر ملدة طويلة للغاية.
لنراجع ما تعلمناه في احملور األول.

فيما تتمثل بعض تقاليد أسرتكم؟
ارفعوا أيديكم وأخبرونا عند إحدى تقاليد أسرتكم.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ كي يقدم كل منهم إحدى تقاليد أسرته.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وعرض إحدى تقاليد األسرة عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي:
كما إن البالد لديها تقاليد.

نحن نعيش في مصر، ومصر بلد لديها تقاليد عديدة.
لنكتشف بعض تقاليد مصر.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١47.

نظرة عامة الدرس الثانى

اختياري: قلم رصاصكتاب التلميذ
موسيقى تقليدية

اختياري: عينات لطبق فول 
تقليدي

اختياري:
مالبس تقليدية
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التقاليد املصرية
اقرأ املعلومات للتعرف على بعض التقاليد املصرية.

األغاني: من األغنيات التقليدية، أغنية شهيرة حتكي »سيرة بني 
هالل«، حيث يعزف. املغني على آلة الربابة.     

األطعمة: الكشري وجبة مصرية تقليدية، تتكون هذه الوجبة من 
األرز، والعدس وصلصة الطماطم. ومن األطعمة التقليدية األخرى 

الفول املدمس.

املالبس: تعتمد املالبس التقليدية على املكان الذي يعيش فيه من 
يرتدونها؛ حيث اعتادت النساء في اإلسكندرية ومناطق أخرى 

قدميًا على ارتداء »املالية اللف«. وكان الرجال معتادين على 
ارتداء اجللباب والقفطان.

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١47.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرأ املعلومات للتعرف على بعض التقاليد املصرية.

يقول املعلم ما يلي:
سنقرأ هذه املعلومات عن التقاليد في مصر. وعند قراءة الصفحة ألول مرة، يجب عليكم أن تشيروا إلى كل 

كلمة أثناء قراءتي للنص بصوت مسموع.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة النص بصوت مسموع.

يقوم التالميذ مبا يلي: اإلشارة إلى كل كلمة أثناء قراءتها بصوت مسموع.

ملحوظة للمعلم: تشتمل معلومات مناسبات االحتفال على مفردات عربية خاصة من احملتمل أال تكون مألوفة 
لدى التالميذ. ولذا يجب على املعلم استشارة معلم لغة عربية لضمان جاهزية القراءة والكتابة واستخدام 

منهجيات إرشادية مناسبة. وفي حال الضرورة، يخصص املعلم وقًتا إضافًيا لتعزيز النطق.
٣. ابتكار خريطة هرمية لتجميع معلومات تعلمها التالميذ عن التقاليد املصرية.

يقول املعلم ما يلي:
توجد معلومات كثيرة ميكننا تعلمها. هيا بنا نقرأ النص مرة أخرى.

وسنتوقف هذه املرة عند ما نكتشفه ونتحدث عنه.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: من األغاني التقليدية الشهيرة التي ُتغنى في األعياد أغنية " أهال بالعيد".

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلمناه عن األغنيات التقليدية؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ملناداة ٣-4 تالميذ. إضافة إجابات إلى اخلريطة الهرمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث عن أحد األشياء التي تعلموها.

ملحوظة للمعلم: ميكن تشغيل أغنية تقليدية أو تسجيل للربابة ليستمع التالميذ إليها، إذا أمكن. وقد يرغب 
املعلم في نسخ أو كتابة بعض كلمات األغنية ليصبح ذلك نشاط قراءة وكتابة أيًضا.

يقول املعلم ما يلي:
هل تعرفون أي أغنيات أخرى من التقاليد في مصر؟ فكروا في أغنية غنيتموها كثيًرا في الفصل ... ارفعوا 

أيديكم إذا كانت لديكم أغنية.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ للتحدث عن أغنيات تقليدية أخرى. وإذا كانت إحدى األغنيات 
مشهورة، ولكنها ليست تقليدية، فيناقش املعلم الفرق مع التالميذ وال يدون هذه األغنية في القائمة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أغنيات تقليدية أخرى.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي ميكننا تعلمه أيًضا حول التقاليد الوطنية؟

لنتابع.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: تشتهرمصر ببعض األطعمة التقليلدية مثل الكشري والفتة والفول املدمس.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلمناه عن األطعمة التقليدية؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ملناداة ٣-4 تالميذ. إضافة إجابات إلى اخلريطة الهرمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث عن أحد األشياء التي تعلموها.

ملحوظة للمعلم: إذا كان متاًحا ومسموًحا، ُيحضر املعلم عينات من الطعام التقليدي أو الفول ليجربه 
التالميذ.

اكتِشف )9٠ دقيقة(
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يقول املعلم ما يلي:
ما األطعمة األخرى التي ينبغي لنا إضافتها إلى قائمة التقاليد في مصر؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم 

فكرة.

يقوم املعلم مبا يلي: مناداة عدة تالميذ إلضافة أطعمة تقليدية أخرى.

يقوم التالميذ مبا يلي: تقدمي أطعمة تقليدية أخرى.

يقول املعلم ما يلي:
لقد جعلتني هذه احملادثة أشعر باجلوع! لنتابع.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل:
تختلف املالبس التقليدية باختالف البيئات املصرية،حيث اعتاد النساء في اإلسكندرية قدمًيا على 
ارتداء "املالءة اللف" بينما في صعيد وريف مصر اعتادت النساء على ارتداء اجللباب، كما اعتاد 

الرجال على ارتداء " اجللباب والقفطان والبنطلون.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلمناه عن املالبس التقليدية؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء ملناداة ٣-4 تالميذ. إضافة إجابات إلى اخلريطة الهرمية.

يقوم التالميذ مبا يلي: التحدث عن أحد األشياء التي تعلموها.

ملحوظة للمعلم: إذا أمكن، يرتدي املعلم أو يجلب أمثلة للمالبس لعرضها على التالميذ.
4. يقود املعلم التالميذ في استخدام حواسهم اخلمس للتعرف على التقاليد املصرية وتأملها. ويدون التالميذ 

مالحظاتهم في صفحة ١4٨ ضمن كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
تعرفنا في احملور األول على حواسنا اخلمس.

من ميكنه تذكر هذه احلواس؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار خمسة إلى ستة تالميذ لإلجابة حتى إدراج جميع 
احلواس اخلمس الصحيحة.

يقوم التالميذ مبا يلي: تذكر اخلمس حواس.

يقول املعلم ما يلي:
انظروا إلى اخلريطة الهرمية.

هذه عبارة عن أغنيات.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى األغنيات.

يقول املعلم ما يلي:
ما احلاسة التي نستخدمها لالستماع إلى األغنيات؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميًذا أو تلميذين لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم احلاسة املستخدمة.

يقول املعلم ما يلي:
هذه عبارة عن أطعمة.

 يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى األطعمة.
يقول املعلم ما يلي:

ما احلاستني املستخدمتني عند تناول الطعام؟
يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميًذا أو تلميذين لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم احلاسة املستخدمة.
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الفصل الرابع: االحتفاالت في العالم من حولنا

ما تعّلمناه؟
أكِمل اجُلمل التالية عن التقاليد املصرية باستخدام حواسك اخلمس.

ميكنني أن أشم وأتذوق 

ميكنني أن أرى وأملس 

ميكنني أن 
أسمع 
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يقول املعلم ما يلي:
هذه عبارة عن بعض املالبس.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى املالبس.

يقول املعلم ما يلي:
ما احلاسة التي نستخدمها الختيار مالبسنا؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميًذا أو تلميذين لإلجابة.

يقوم التالميذ مبا يلي: ذكر اسم احلاسة املستخدمة.

ملحوظة للمعلم: ميكن للتالميذ اقتراح أكثر من حاسة واحدة لكل عادة ضمن التقاليد. على سبيل املثال، ميكن 
للتالميذ قول إن تناول الطعام يتطلب التذوق والشم واللمس. ولذا يحرص املعلم على إبراز احلواس الرئيسية 

املستخدمة قبل االنتقال إلى التقاليد التالية، ويسهل فهم أننا نستخدم أكثر من حاسة واحدة في املرة الواحدة.
يقول املعلم ما يلي:

لنستخدم حواسنا اخلمس للتحدث عما تعلمناه عن التقاليد املصرية.
افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة__.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ___.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: أمتوا اجلمل اآلتية عن التقاليد املصرية باستخدام حواسكم اخلمس.
ميكنني سماع ______________.

ميكنني شم وتذوق ______________.
ميكنني رؤية وملس ______________.

يقول املعلم ما يلي:
فكروا في حواسكم اخلمس.

ما الذي تسمعونه وتشمونه وتتذوقوه وترونه وتلمسوه في تقاليدنا؟
أمتوا اجلمل وفق مالحظاتكم اخلاصة. وميكنكم الكتابة عن شيء حتدثنا عنه، أو شيء آخر جربتموه أثناء إحدى التقاليد.

استخدموا اخلريطة الهرمية عن التقاليد املصرية إذا كنتم بحاجة إلى املساعدة بخصوص الكلمات.

يقوم التالميذ مبا يلي: إمتام اجُلَمل مبعلومات من اخلريطة الهرمية.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول داخل الفصل . وتقدمي التوجيهات بحسب احلاجة. وميكن السماح للتالميذ 
بالرسم بداًل من كتابة جمل أو ميكن تفضيل إمتام هذا النشاط بشكل جماعي مع الصف .

يقول املعلم ما يلي:
لنشارك اجلمل مع الزمالء املجاورين.

اقرأوا كل جملة.
وتأكدوا من تبادل األدوار واالستماع باهتمام عندما يقرأ الزميل.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة كل جملة للزميل املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ للمشاركة مع الزميل املجاور.

5. اخلتام: يختتم املعلم اليومبهذه الفقرة كل يوم. ويستخدم هذا القسم حلث التالميذ على التفكير 
لتخمني درس اليوم التالي.

يقول املعلم ما يلي:
تعرفنا اليوم على بعض التقاليد في مصر،

وتساعدنا التقاليد في االحتفال بالعالم من حولنا.
ولقد حتدثنا عن تعاملنا مع التقاليد بحواسنا.

وفي الدرس التالي، سنتعرف على بعض األماكن الفريدة في مصر.
ما بعض األماكن الفريدة التي زرمتوها؟

ليخبر كل منكم زميله املجاور.

يقوم التالميذ مبا يلي: إخبار الزميل املجاور عن مكان مميز قاموا بزيارته.

يقوم املعلم مبا يلي: إتاحة الوقت للتالميذ ملشاركة الزميل املجاور.
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مه التالميذ خالل أول يومني من الفصل. عّرف التالميذ مبا سيتعلمونه بعد  1. مقدمة: راجع ما تعلَّ
ذلك.

يقول املعلم ما يلي:
خالل اليومني املاضيني، تعرفنا االحتفاالت في العالم من حولنا. وحتدثنا عن أعيادنا واحتفاالتنا املفضلة.

اكتشفنا كيف تتشابه احتفاالتنا في بعض األوقات وكيف تختلف في بعض األوقات األخرى.
سنبدأ اآلن في التعرف على طريقة مختلفة لالحتفال.

سنتعرف على اآلثار واملواقع التاريخية في مصر.
 اآلثار: كل ما تركه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم..

أميكنكم جميًعا ترديد كلمة "آثار"؟
رددوا ورائي. آثار.

يقوم التالميذ مبا يلي: ترديد كلمة "آثار".

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ في ترديد الكلمة إلى أن يتمكنوا من نطقها بأريحية.

٢. سيقرأ التالميذ الصفحة ١49 من كتاب التلميذ للتعرف على أربعة من أشهر اآلثار املصرية.

ملحوظة للمعلم: إذا كان هناك موقع أثري غير مدرج في هذا النشاط، فال تتردد في إضافة محادثة عن هذا 
األثر بينما يتعلَّم التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
سنتعرف اليوم على أربعة نصب تذكارية مصرية شهيرة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
قراءة نص إعالمي عن اآلثار واملواقع   

التاريخية املصرية.
استخدام خريطة واالجتاهات   

الرئيسية األربعة لتحديد مكانهم 
بالنسبة إلى املوقع األثري.

مناقشة وسائل النقل الالزمة للذهاب   
إلى املواقع األثرية.

األثر،  
البوصلة،  
النقل  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس الثالث

املواد املستخدمة

لوحة سوداء أو ورق  قلم رصاصكتاب التلميذ
قالب

طباشير أو أقالم 
حتديد

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات
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فلنعّد سريًعا حتى أربعة.
استعداد، انطلقوا.

4 ١ ٢ ٣

يقوم التالميذ مبا يلي: العّد حتى أربعة.

يقول املعلم ما يلي:
هذه املواقع األثرية التاريخية األربعة مهمة للغاية، ويأتي الناس من جميع أنحاء العالم لزيارتها.

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة ١49.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١49.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرؤوا عن هذه اآلثار املصرية.

يقوم التالميذ مبا يلي: القراءة عن اآلثار.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: قد ال يتمكن التالميذ من قراءة النص املكتوب في صفحة ١49 مبفردهم. وقد حتتاج إلى 
القراءة بصوت عاٍل بينما يتابعون هم قراءتك. ميكنك التدرب على قراءة اإلنشاد. وميكنك مطالبة التالميذ 

بالقراءة في مجموعات. استشر معلم اللغة العربية للتأكد من مستوى إجادتك للغة واختيارك لالستراتيجية 
التعليمية.

يقول املعلم ما يلي:
هذا املكان مثير جًدا لالهتمام.

هل سبق ألي منكم الذهاب إلى هذه اآلثار؟
في البداية، التفتوا إلى زميلكم املجاور لتخبروه عن زيارتكم إذا سبق أن ذهبتم إلى أحد هذه اآلثار. ثم 

ستتاح لكم فرصة املشاركة مع الصف.
يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة جتاربهم مع الزميل املجاور.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٣-4 تالميذ ملشاركة جتاربهم قبل املضي قدًما. إذا لم يذهب أي من التالميذ 
إلى أي مكان أثري، فيمكنك سؤالهم عن املعلم األثري الذي يريدون زيارته لو كان باستطاعتهم ذلك. يعد هذا 

وقًتا جيًدا أيًضا ملناقشة املعالم األثرية احمللية إذا لم يذهب التالميذ إلى املعالم األثرية األربعة املذكورة.

٣. سيستعني التالميذ بصفحة ١5٠ في كتاب التلميذ لتطبيق ما تعلَّموه في الفصل السابق عن اخلرائط 
ووسائل النقل على زيارة املعالم األثرية القومية.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن بعد أن تعرفتم قلياًل على هذه اآلثار، سنستخدم املهارات التي تعلَّمناها في الفصلني األخيرين ملعرفة 

كيف ميكننا الوصول من منازلنا إلى كل معلم أثري منهم.
فلنبدأ من أماكن تواجد هذه األثار.

هل تتذكرون عندما تعلَّمتم االجتاهات األربعة على اخلريطة؟
من يستطيع منكم إخباري بهذه االجتاهات األربعة؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصي األسماء الختيار أربعة تالميذ يسردون االجتاهات األصلية األربعة.

يقول املعلم ما يلي:
االجتاهات الرئيسية األربعة هي الشمال واجلنوب والشرق والغرب.

تذكروا أن البوصلة تبني لنا االجتاهات األربعة على اخلريطة.
بينما كنتم تقرؤون، هل صادفتم أي كلمات من كلمات االجتاهات؟ راجعوا النص مرة أخرى. من منكم 

يستطيع اإلشارة إلى إحدى كلمات االجتاهات وترديدها؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي وحتديد كلمات االجتاهات مثل "الضفة الغربية/الضفة الشرقية" 
و"جنوب القاهرة".

يقوم املعلم مبا يلي: استدعاء التالميذ لتحديد كلمات االجتاهات التي يرونها في النص.

يقول املعلم ما يلي:
أحسنتم! تعلَّمنا أن بعض اآلثار تقع في شرق النهر وبعضها يقع في الغرب. وتعلَّمنا أن األهرامات تقع فى محافظة 

اجليزة جنوب القاهرة.

يقع معبد حتشبسوت على الضفة الغربية لنهر 
النيل. مت بناء املعبد داخل منحدر صخري.  وقد مت 
بناؤه تكرمًيا للملكة حتشبسوت. كما مت بناؤه أيًضا 

تكرمًيا لإلله آمون.

يقع معبد األقصر على الضفة الشرقية لنهر 
النيل. وقد مت بناء املعبد خصيًصا لدفن ثالثة ملوك 

مصريني.

يوجد متثال أبو الهول في محافظة اجليزة، على 
الضفة الغربية لنهر النيل. ويشتهر بكونه أكبر متثال 
في العالم. ويتميز التمثال برأس إنسان وجسد أسد.

تقع أهرامات اجليزة في محافظة اجليزة. وتعد 
أشهر اآلثار املصرية. ويبلغ عددها ثالثة أهرامات، 

ويعد هرم خوفو األكبر هو أكبر وأطول هرم في 
مصر.
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اآلثار املصرية
اقرأ املعلومات التالية عن بعض اآلثار املصرية.
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فلننظر اآلن إلى األثار في خريطة مصر.
انتقلوا إلى الصفحة ١5٠  في كتاب التلميذ. وعنوانها "السفر ملشاهدة اآلثار املصرية". استمعوا إليَّ بينما 

أقرأ اجلزء األول من االجتاهات.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١5٠ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: الحظ اخلريطة املوجودة باألسفل. ارسم عالمة "×" كبيرة عند املكان الذي 
يشير إلى موقعك.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم عالمة "×" بالقرب من محل إقامتهم في مصر.

ملحوظة للمعلم: إذا لم يكن التالميذ على دراية مبكان وقوع بلدتهم بالنسبة إلى املقاطعة نفسها، اعرض/
ارسم خريطة كبيرة ملصر على السبورة وبنّي لهم مكان رسم عالمة "×". استخدم احلوار التالي لتعزيز 

االجتاهات التي تشمل الشمال واجلنوب والشرق والغرب. هناك اقتراحات لكي يعمل التالميذ بشكل مستقل، 
لكنك قد حتتاج إلى القيام بذلك كصف واحد أو في مجموعات صغيرة.

يقول املعلم ما يلي:
نحن هنا في ______ نهر النيل وفي ______ القاهرة.

في النشاط التالي، سنفكر كيف ميكن أن نصل إلى األثار. في البداية ستكتبون اجتاه وجود األثر من محل 
إقامتنا. ثم ستفكرون ثانية في الفصل األخير حني حتدثنا عن وسائل النقل. انظروا إلى ما يقع بينكم وبني 

األثرعلى اخلريطة. ثم فكروا في وسيلة النقل التي ميكن استخدامها للوصول إلى هناك.
إذا كنتم بحاجة إلى عبور نهر، فما وسيلة النقل التي ستحتاجون إليها على األرجح؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت 

لديكم فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي لإلجابة عن السؤال.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ ممن رفعوا أيديهم لتقدمي فكرهم.

يقول املعلم ما يلي:
إذا كان اآلثر قريًبا للغاية، فهل ستتمكنون من السير إليه؟
عاودوا النظر في كتاب التلميذ بينما أقرأ بقية االجتاهات.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكملوا اجلمل أسفل اخلريطة باالجتاه ووسيلة النقل.

يقوم التالميذ مبا يلي: إكمال اجُلَمل عن اآلثار.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة. تذكير التالميذ باستخدام البوصلة 
ملعرفة االجتاهات.

يقول املعلم ما يلي:
عمل رائع جًدا!

ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور، ويقارن بني اإلجابات.
إذا لم تكن اجتاهاتكما متشابهة، فانظر إلى اخلريطة مرة أخرى وحدد أي إجابة منهما هي الصحيحة.

ثم صحح اإلجابة الغير صحيحة.
إذا كتبتما أنواع مختلفة من وسائل النقل، فأخبرا بعضكما البعض بسبب اختياركما لها. ساعدا بعضكما 

البعض في حتديد ما إذا كان كل نوع منها ممكًنا، ثم حددا الوسيلة األفضل.

يقوم التالميذ مبا يلي: املناقشة مع الزميل املجاور. إجراء تصحيحات إذا لزم األمر.

ملحوظة للمعلم: ال توجد وسيلة نقل صحيحة واحدة لكل جملة. من املهم أن تكون إجابات التالميذ منطقية 
وممكنة ولها ما يبررها.

مه التالميذ واستعرض ما سيتعلمونه غًدا. 4. اخلتام: راجع ما تعلَّ

يقول املعلم ما يلي:
أنتم مستعدون جميًعا للسفر إلى أشهر أربعة معالم أثرية في مصر!

وسنتعلم غًدا كيفية التصرف عند زيارة األماكن األثرية.
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الفصل الرابع: االحتفاالت في العالم من حولنا

السفر ملشاهدة اآلثار املصرية
الحظ اخلريطة املوجودة باألسفل. ارسم عالمة »X« كبيرة عند املكان الذي يشير 

إلى موقعك. 

القاهرة

األقصر

نهر النيل

أسوان

اإلسكندرية

أبو الهول 

أهرامات اجليزة 

معبد األقصر 

معبد حتشبسوت 

اجليزة
الغربالشرق

الشمال

اجلنوب
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مه التالميذ في اليوم الثالث. عّرفهم مبا سيفعلونه اليوم. 1. مقدمة: راجع ما تعلَّ

يقول املعلم ما يلي:
تعلَّمتم باألمس أي اجتاه ينبغي أن تسلكونه للوصول إلى مواقع بعض اآلثار. وقد فكرمت أيًضا في أفضل وسيلة 

نقل ستستخدمونها.
سنتحدث اليوم عن كيفية التصرف عند الوصول.

ما بعض السلوكيات التي مثلناها عندما حتدثنا عن االحتفاالت واألعياد؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات قبل املتابعة.

يقول املعلم ما يلي:
يعني االحتفال في كثير من األحيان وجود الكثير من األشخاص والتحدث بصوت عاٍل والضحك والغناء وتناول 

الطعام. 
ويعني في بعض األحيان التركيز الهادئ.

زيارة األماكن األثرية هي نوع مختلف من االحتفال.
فهي تكرمي ملاضينا، لذا يبدو تصرفنا فيها مختلًفا عما يبدو في احلفالت أو األعياد.

وإلبداء التكرمي، ينبغي أن يتسم سلوكنا بالهدوء واالحترام.
سيبدو أكثر مثل السلوكيات التي تبدونها في املكتبة.

٢. سيقرأ التالميذ قائمة بالسلوكيات املالئمة في الصفحة ١5٢ من كتاب التلميذ ويقارنون بينها وبني السلوكيات 
التي يبدونها في املكتبة.

تعلَّم )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
التعرف على السلوكيات املالئمة   

لزيارة املواقع الوطنية.
مقارنة السلوكيات بسلوكيات   

زيارة املكتبات.
التدرب على السلوكيات أثناء   

زيارة املكتبات.
املشاركة في مسابقة للقراءة في   

املكتبة.
التعبير عن رأيهم في اآلثر   

املفضل وتبريره.

مالئم  
متواضع  
مسابقة  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس الرابع

املواد املستخدمة

كتب عن هذه اآلثار املصرية. قلم رصاصكتب التالميذ

املفردات األساسية

سيزور التالميذ املكتبة في هذا الدرس 
إلجراء األبحاث عن اآلثار املصرية أو احمللية. 

تواصل مع أخصائى املكتبة قبل ذهاب 
التالميذ للمساعدة في اختيار مواد القراءة 

على مستوى مالئم لتالميذك. إذا لم تستطع 
ترتيب زيارة ملكتبة املدرسة أو لم تكن هناك 
مكتبة في مدرستك، فيمكنك اختيار متثيل 
السلوكيات والتفاعالت داخل الفصل. قد 

ترغب في دعوة كبير آخر إلى الصف للعب 
دور أخصائى املكتبة، أو ميكنك اختيار متثيل 

هذا الدور بنفسك للتالميذ.

جتهيز املعلم للدرس

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقول املعلم ما يلي:
سنزور املكتبة اليوم، لذا ميكننا التدرب على السلوك املالئم عند زيارة املواقع األثرية.

هل تذكرون آخر مرة زرمت فيها املكتبة؟
كيف كان سلوكنا؟

يقوم املعلم مبا يلي: قبول ٣-4 إجابات قبل املتابعة.

يقول املعلم ما يلي:
العديد من السلوكيات التي نبديها في املكتبة هي نفسها ما يجب أن نبديه عند زيارة األماكن األثرية.

انتقلوا إلى الصفحة ١5٢ في كتاب التلميذ. وعنوانها "احترام اآلثار املصرية".

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١5٢ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اقرؤوا قائمة السلوكيات املالئمة لزيارة األماكن األثرية والتاريخية.

يقوم التالميذ مبا يلي: قراءة قائمة السلوكيات.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل لتقدمي املساعدة عند الضرورة.

ملحوظة للمعلم: قد ال يتمكن التالميذ من قراءة النص مبفردهم. ميكنك القراءة بصوت عاٍل بينما يتابعون 
هم قراءتك. ميكنك التدرب على قراءة اإلنشاد. وميكنك مطالبة التالميذ بالقراءة في مجموعات. استشر معلم 

اللغة العربية للتأكد من مستوى إجادتك للغة واختيارك لالستراتيجية التعليمية.
يقول املعلم ما يلي:

عند زيارتنا ألي مكان أثري، مثلما يحدث عند زيارتنا للمكتبة، يجب أن ننتظر دورنا في الصف وأن نلتزم 
الهدوء ونحافظ على نظافة املكان وأال نلمس شيًئا ال يفترض أن نلمسه.

٣. اصطحب التالميذ إلى املكتبة للتدرب على هذه السلوكيات. سيتعني عليهم إحضار كتاب التلميذ وقلم 
رصاص. إذا لم تكن هناك مكتبة، فتدربوا في أرجاء الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
سنذهب إلى املكتبة للتدرب على هذه السلوكيات.

ينبغي أن نحترم مكتبتنا مثلما نحترم أي مكان أثري.
سنصطف اآلن للذهاب إلى املكتبة.

يرجى االلتزام بالوقوف في الصف واحًدا خلف اآلخر.
التزموا الهدوء وال تلمسوا ما ال ينبغي لكم ملسه.

مبجرد دخلونا املكتبة، سأمنحكم اإلرشادات.

يقوم التالميذ مبا يلي: االصطفاف للسير إلى املكتبة.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ إلى املكتبة، متابعة املناقشة عند الوصول.

يقول املعلم ما يلي:
اآلن بعد أن وصلنا إلى املكتبة، من املهم أن نلتزم الهدوء لنبدي بذلك احترامنا جلميع من هنا. ملاذا يعد 

التزام الهدوء دلياًل على احترام اآلخرين؟ ليلتفت كل منكم إلى زميله اجملاور، ويهمس بإجابته.

يقوم التالميذ مبا يلي: التهامس باألفكار إلى الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي:
تذكروا أال تلمسوا أي شي ال يفترض بكم ملسه وأن تتبعوا إرشاداتي. سنتظاهر أثناء وجودنا هنا بأننا نزور 

أحد األماكن األثرية، ألننا نبدي السلوكيات نفسها في كلتا املناسبتني.

4. وجه التالميذ إلجراء مسابقة سيحاول كل منهم فيها العثور على خمسة كتب عن أي اآلثار املصرية. 
سيختار التالميذ كتاًبا لقراءته حسب اهتمامات كل منهم. سيسجل التالميذ الكتب التي يعثرون عليها وحقيقة 

تعلَّمونها في الصفحة ___ من كتاب التلميذ.

ملحوظة للمعلم: قد يكون من الصعب تنفيذ النشاط املوضح إذا كان عدد التالميذ في الصف كبيًرا. قد 
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احترام اآلثار املصرية
اقرأ قائمة السلوكيات املالئمة عند زيارة اآلثار أو املواقع التاريخية.

قف في الصف
في انتظار دورك

اصمت أو حتدث 
بصوت منخفض

حافظ على نظافة املكان 

ال تلمس شيئًا إال إذا 
متت دعوتك لذلك
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حتتاج إلى تعديله بحيث يعمل التالميذ في مجموعات صغيرة، أو ميكنك إلغاء جانب املسابقة والعمل على 
اختيار 5 كتب للتالميذ بشكل مسبق. ميكن تدوير التالميذ/مجموعات التالميذ على كل كتاب وحثهم على 
البحث عن التفاصيل. إذا وجد التالميذ صعوبة في القراءة بشكل مستقل )ال تنس استشارة معلم اللغة 

العربية و/أو أخصائى املكتبة للمساعدة في اختيار املستوى املالئم من النصوص(، فقد ترغب في إجراء هذا 
التحقيق مع الصف بأكمله.

يقول املعلم ما يلي:
ستشاركون اليوم في مسابقة في املكتبة.

ستجربون العثور على خمسة كتب عن اآلثار املصرية.
وسنعمل أنا وأخصائى املكتبة على توجيهكم إلى املناطق الصحيحة من املكتبة.

في البداية، ستكتبون عناوين الكتب اخلمسة. وألجل هذه اخلطوة، ميكنكم مشاركة الكتب مع تالميذ آخرين. 
وبعد ذلك، ستختارون أحد الكتب التي عثرمت عليها لكي جتلسوا وتقرؤونها - ميكنكم اختيار أكثر كتاب أثار 

اهتمامكم. إذا كنتم تشعرون براحة أكبر عند القراءة مع زميل، فيمكنكما اختيار الكتاب مًعا والتناوب في 
قراءته.

ثم ستكتبون ما تعلَّمتونه.
انتقلوا إلى الصفحة ١5٣ في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١5٣ في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: اكتبوا عناوين الكتب اخلمسة التي ستجدونها أدناه. ضعوا دائرة على 
الكتاب الذي اخترمت اجللوس وقراءته. اكتبوا أو ارسموا حقيقة واحدة تعلَّمتوها بينما كنتم تقرؤون.

يقوم املعلم مبا يلي: توجيه التالميذ مبساعدة أخصائى املكتبة إلى املناطق املالئمة للعثور على الكتب في 
املكتبة. وألن هذه ثالث مهمات، فكرر اإلرشادات بشكل دوري إذا لزم األمر. قدم املساعدة حسب احلاجة.

يقول املعلم ما يلي:
يرجى اجللوس بجانب زميلكم املجاور.

شاركوا زميلكم ما تعلَّمتوه أثناء القراءة.

يقوم التالميذ مبا يلي: اختيار زميل مجاور واجللوس ومناقشة القراءة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أرجاء املكتبة لالستماع إلى املناقشات.

يقول املعلم ما يلي:
سنعود اآلن إلى الفصل.

عندما نغادر املكتبة، ال بد أن نتركها نظيفة مثلما نفعل عند مغادرة أي مكان أثري.
يرجى وضع كتبكم في مكانها الصحيح وترتيب املكان. اجمعوا كتاب التلميذ والقلم الرصاص استعداًدا 

للمغادرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة الكتب وتنظيم املكتبة وتنظيفها.

يقول املعلم ما يلي:
يرجى االلتزام بالوقوف في الصف واحًدا خلف اآلخر. التزموا الهدوء وال تلمسوا ما ال ينبغي لكم ملسه.

يقوم التالميذ مبا يلي: االصطفاف للسير إلى الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: إعادة التالميذ إلى الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
يرجى اجللوس بهدوء.

أنا فخور بسلوككم احملترم.
جميعكم على استعداد اآلن لزيارة أي مكان أثري!

5. سيختتم التالميذ ما تعلَّموه عن األماكن األثرية بالتعبير عن رأيهم فيما يفضلونه منها وتبرير هذا في 
الصفحة ١54 من كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
تعرفتم باألمس على أشهر أربعة اآلثار في مصر.

واليوم، رمبا تعرفتم على املزيد منها.
أريد منكم اآلن أن تختاروا األثر املفضل بالنسبة لكم.
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قائمة كتبى
اكتب عناوين خمسة كتب، ارسم دائرة حول الكتاب الذي اخترته لقراءته. اكتب 

أو ارسم حقيقة واحدة تعلَّمتها أثناء القراءة.

الكتب

احلقيقة )التي تعلمتها(
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األثر املفضل لي
ارسم األثر املفضل لك مع حتديد اسمه. أكِمل اجلملة املوجودة أسفل صورتك.

هذا هو األثر املفضل لي ألن 
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سيتعني عليكم كتابة سبب تفضيلكم له.
انتقلوا إلى الصفحة ١54 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١54 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا املعلم األثري املفضل لكم وقوموا بتسميته. أكملوا اجلملة الواردة 
أسفل صورتكم.

يقوم التالميذ مبا يلي: رسم املعلم األثري وإكمال اجلملة.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في أنحاء الفصل وتقدمي املساعدة عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ ملشاركة معاملهم األثرية املفضلة وبيان سبب تفضيلها.

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣-4 تالميذ ملشاركة معاملهم األثرية.

6. اخلتام: استغل هذا الوقت في توقع ما سيفعله التالميذ أثناء املشاركة.

يقول املعلم ما يلي:
أنا فخور بكل ما بذلتموه من جهد للتعرف على اآلثار املصرية.

غًدا سوف نبدأ في تصميم منوذج ألحد اآلثار املصرية.
ثم سنستخدم جميع مناذجنا لتصميم متحف داخل الفصل.
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ملحوظة للمعلم: لتحضير هذا الدرس، انظر كتاب التلميذ الذي رسموا فيه معاملهم األثرية املفضلة في اليوم 
السابق. حاول إيجاد كتب أو صور لهذه املعالم األثرية كي يستخدمها التالميذ في اليومني التاليني أثناء 

تخطيط النماذج وبناءها.
قبل أن يبدأ الدرس، ضع املواد على طاولة )إن أمكن( أو على األرض في مقدمة الفصل. افرز املواد إلى 

فئات منفصلة. على سبيل املثال، جميع املنتجات الورقية في كومة واملواد املعدنية في كومة أخرى.
2. مقدمة: هذا هو وقت تقدمي املشروع اخلاص بهذا الفصل للتالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
لعرض ما تعرفونه عن اآلثار في العالم من حولنا، ستبنون أنتم وزمالؤكم منوذًجا آخر.

لقد بنيتم بالفعل منوذًجا هذا العام. من يتذكر هذا؟
ما الذي بنينا منوذًجا له؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تلميذ واحد لإلجابة على السؤال.

يقوم التلميذ مبا يلي: يجيب التلميذ السؤال.

 يقول املعلم ما يلي:
ما الذي تعلَّمتوه عن بناء النماذج من تلك التجربة؟

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
جتميع املواد وتصنيفها لبناء منوذج   

ألحد اآلثار.
إعداد مخطط تصميم هندسي لنموذج   

أحد اآلثار التاريخية.

الهندسة،  
التصميم،  
املواد املستخدمة،  
النموذج،  
تاريخي.  
آثار.  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس اخلامس

املواد املستخدمة
طباشير أو قلم رصاصكتب التالميذ

أقالم حتديد
لوحة سوداء 
أو ورق قالب

منوذج لوسيلة نقل 
من الدرس السابق.

مواد بناء مختلفة )صلصال وخيط ورقائق القصدير 
ولوحات كرتونية ومواد معادة التدوير وغيرها(.

اختياري: أجهزة كمبيوتر/لوحية شريط الصقأكياس
حتتوي على برنامج الرسام.

شاِرك )9٠ دقيقة(
اإلرشادات

٢٠١٨٢٠١٩/
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يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل املتابعة.

يقوم التالميذ مبا يلي: مشاركة األفكار مع زمالء الصف.

ملحوظة للمعلم: ذّكر التالميذ بعملية التصميم إلكمال مشروع النموذج اخلاص بهم. مت التعريف بالعملية 
في فصل "التنقل في أنحاء بيئتنا". قد ترغب في إعادة نشر اخملطط البياني للمشروع، كما يظهر أدناه، من 

ف عليها التالميذ في  مة هي تعديل لعمليات تصميم أكثر تعقيًدا سيتعرَّ ذلك الفصل. تذكر أن العملية املقدَّ
الصفوف ة الالحقة.

يقول املعلم ما يلي:
شكًرا لكم على مشاركة األفكار.

وهذا مثال للنموذج الذي بنيتموه منذ بضع دروس.

يقوم املعلم مبا يلي: رفع منوذج وسيلة النقل التمثيلي.

يقول املعلم ما يلي:
ستبنون هذه املرة مع الزميل املجاور منوذًجا ألحد اآلثار املصرية.

افتحوا الصفحة ١55 من كتاب التلميذ وراجعوا اآلثار املصرية التي تعرفتم عليها من قبل.

يقوم التلميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١55.

يقول املعلم ما يلي:
تابعوني وانظروا إلى الصورة بينما أردد أنا اسم كل أثر.

سأكتب أيًضا أسماء اآلثار على السبورة.

يقوم املعلم مبا يلي: كتابة أسماء اآلثار على السبورة.

٣. سيبني كل تلميذ منوذجه مع تلميذ آخر. لذلك امنح التالميذ بعض الوقت ملناقشة آثارهم املفضلة مع 
زمالئهم حتي يتمكن كل تلميذين من العمل مًعا واختيار األثر الذي سيبنيانه. ميكنك اختيار هيكلة هذا 

النشاط بطريقة مختلفة - في مجموعات صغيرة أو كصف بأكمله على سبيل املثال. عّدل اإلرشادات لتتناسب 
مع احتياجات تالميذك والهيكل الذي اخترته للفصل.

يقول املعلم ما يلي:
رسمتم باألمس صورة أثركم املفضل في كتاب التلميذ.

سيعمل كل منكم اليوم مع زميله املجاور لتحديد ما ستبنون له منوذًجا من اآلثار املفضلة.
إذا كان كالكما قد رسم اآلثر نفسه، فسيكون االختيار سهاًل.

أما إذا رسمتما نصبني مختلفني، فسيتعني علينا العمل مًعا الختيار واحد منهما. افتحوا صفحة ١55 من 
كتاب التلميذ واظهروا صورتكم للزميل املجاور. اعمال مًعا لتحديد األثر الذي ستبنيانه.

يقوم التلميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١55 من كتاب التلميذ واختيار األثر الذي سيبنيه مع زميله اجملاور.

يقول املعلم ما يلي:
كما فعلنا من قبل، سنستخدم عملية التصميم لبناء مناذج اآلثار خطوة بخطوة.

عملية التصميم هي ما يستخدمها املهندسون احلقيقيون عند تصميم أو بناء أي منتج جديد.
تذكروا أن خطوات عملية التصميم هي:

انتقلوا إلى الصفحة ١55 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١55 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: أكِمل عملية التصميم خطوة بخطوة لتخطيط وبناء منوذجك األثري.

يقول املعلم ما يلي:
اخلطوة األولى أن تكون لدينا فكرة. قررت أنت وزميلك اجملاور بالفعل ما ستقومان ببناءه. اكتب 
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أكِمل عملية التصميم خطوة بخطوة لتخطيط وبناء منوذجك األثري. 
منوذج أثر تاريخي

البناءالتخطيطاملواد املستخدمةالفكرة 

1- الفكرة: سنقوم أنا وشريكي ببناء منوذج

2- املواد املستخدمة: اكتب قائمة باملواد التي ميكنك استخدامها لبناء النموذج اخلاص بكما: 
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اسم األثرالذي اخترته أنت وزميلك اجملاور إلكمال اجلملة، "سنبني أنا وزميلي اجملاور منوذًجا لـ 
".___________

يقوم التالميذ مبا يلي: يكتب التالميذ اختياراتهم.

4. احرص على منح الوقت للتالميذ الستكشاف املواد املتاحة لهم للبناء. وبناء على وضع الفصل، فقد تسنح 
لهم فرصة التجول والنظر إليها، أو رمبا تضطر لرفعها وعرضها عليهم.

يقول املعلم ما يلي:
اخلطوة التالية في عملية التصميم هي وضع قائمة باملواد التي ستستخدمونها.

في املرة السابقة، وجدمت املواد في فناء املدرسة.
لكن هذه املرة، كما تعرفون، فقد أحضرنا املواد منذ بداية هذا الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى املواد املوجودة على املقعدفي مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
كما ترون، لقد فرزت املواد إلى فئات.

وستسنح لكل منكم فرصة التناوب في تفحص املواد احملتملة.
عندما يحني دورك، فكر في شكل نصبك التذكاري التاريخي واملواد التي قد ترغب في استخدامها لتكوين 

األجزاء اخملتلفة من منوذجك.
لن نبني النماذج اليوم، لذا ال تأخذوا أي مواد من فوق الطاولة. أما اآلن، ستلقون نظرة عليها فقط وتفكرون 

في كيفية استخدامها.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ما يقرب من 5-١٠ تالميذ في كل مرة للذهاب إلى مقدمة الصف لتفحص 
املواد. ميكن للتالميذ ملس املواد ولكن ال ميكنهم إخراجها من الفئات املصنفة. إذا لم ينجح هذا بسبب وضع 

الفصل، فيمكنك رفع األشياء لعرضها على التالميذ

يقوم التالميذ مبا يلي: التناوب في مجموعات صغيرة لتفحص املواد ثم العودة إلى مقاعدهم.

يقول املعلم ما يلي:
واآلن بعد أن رأيتم املواد، فكروا كيف ميكنكم استخدامها.

على سبيل املثال، إذا كان النموذج يحتوي على برج، فما املواد التي ميكن استخدامها؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار بضعة تالميذ لإلجابة على السؤال.

يقوم التلميذ مبا يلي: التصريح باملواد التي قد يستخدمونها لبناء البرج.

يقول املعلم ما يلي:
أفكار رائعة.

واآلن بعد أن رأيتم املواد املتاحة لهم، قرروا املواد التي قد تستخدمونها لبناء منوذجكم.
اكتبوا هذه املواد في املربع املوجود أسفل املكان الذي كتبتم فيه اسم لألثر.

5. سيصمم التالميذ رسًما مبسًطا لألثر باستخدام األشكال. سيتيح لهم هذا بتسمية كل جزء باملواد التي 
يرغبون في استخدامها للبناء.

يقول املعلم ما يلي:
اخلطوة التالية في تصميم شيء ما هي رسم مخطط سريع ملا تخططون لبنائه. في بعض األحيان عندما 

نرسم، نستغرق ما نحتاج إليه من وقت ونضيف الكثير من التفاصيل ونحاول أن نقترب بقدر اإلمكان مما 
نراه. ال نضيف التفاصيل في أي مخطط سريع. أنت حتاول رصد الفكرة بسرعة على الورق حتى ميكنك 

تذكرها فيما بعد. سترسمون اليوم مخطًطا سريًعا لنصبكم التذكاري باستخدام األشكال التي ترونها.
دعوني أريكم ذلك. إذا أردت رسم برج، فما الشكل الذي ميكنني استخدامه؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم 

فكرة.

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع أيديهم لطرح أفكار.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ لطرح أفكارهم. عندما يقول أحدهم مستطياًل، وافق وارسم صورة 
لبرج باستخدام مستطيل على السبورة. ارسم دائرة أو مثلًثا أعلى املستطيل لُتظهر للتالميذ كيفية استخدام 
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أشكال متعددة. فكر بصوت عاٍل بينما ترسم لتمثيل كيفية بناء معلم أثري باألشكال أمام التالميذ.

يقول املعلم ما يلي:
هل رأيتم كيف اخترت املستطيل و_________ لرسم البرج؟

يجعل هذا من السهل علي تخيل كيف ميكنني بناؤه. ويجعل هذا أيًضا من السهل على تسمية املواد التي 
أرغب في استخدامها.

يقوم املعلم مبا يلي: رسم خط يأتي من البرج بلوحة بطاقة الكلمات / لفة املناشف الورقية / رقائق 
القصدير )أو أي من اإلجابات األخرى التي قدمها التالميذ عن السؤال السابق(.

يقول املعلم ما يلي:
هذه هي الطريقة التي ميكنني بها تسمية املواد التي سأستخدمها حتى أتذكرها الحًقا.

وهذا ما ستفعلونه اآلن.
رسمتم باألمس صورة لطيفة جًدا ألثركم.

وسترسمون اليوم مخطًطا سريًعا ألثركم الذي سيبنيه كل منكم مع زميله. لكن هذه املرة لن تستخدموا سوى 
األشكال.

ثم سيعمل كل منكم مع الزميل املجاور لتسمية كل جزء باملواد التي ستستخدمونها لبنائه.
انتقلوا إلى الصفحة ١56 في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١56 في كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: ارسموا آثاركم باستخدام األشكال. صنفوا الرسم بأسماء املواد التي 
ستستخدمونها لبناء كل جزء.

يقوم التالميذ مبا يلي: العمل مع زميل مجاور لرسم األثر باألشكال وتسمية املواد التي سيودون 
استخدامها لألجزاء اخملتلفة من منوذجهم.

ملحوظة للمعلم: إذا توفرت لك أجهزة كمبيوتر/لوحية حتتوي على برمجيات الرسم، فاستقطع وقًتا ملطالبة 
التالميذ بالتدرب على حتويل األشكال الهندسية إلى بنايات باستخدام برمجيات الرسم.

6. سيختار التالميذ املواد الالزمة لنماذج اآلثار.

يقول املعلم ما يلي:
سأستخدم عصي األسماء لتحديد الترتيب الذي ستختارون به املواد.

لدينا الكثير من املواد، لكن هناك الكثير منا أيًضا. للبدء، خذوا فقط ما تعرفون أنكم ستستخدمونه.

ملحوظة للمعلم: هناك العديد من الطرق التي ميكن للتالميذ اختيار املواد بها. ميكنك استخدام عصي 
األسماء والسماح للتالميذ باختيار عنصر واحد من طاولة املواد في كل مرة جملموعته. سيكون هذا منصًفا 
ألن التالميذ لن يتمكنوا من اختيار جميع "املواد اجليدة" إذا مت اختيارها في البداية أو سيعلقون مع جميع 

"املواد السيئة" إذا مت اختيارها في النهاية. وعيب هذه الطريقة هي أن مطالبة التالميذ باختيار عنصر واحد 
من طاولة املواد في كل مرة تستغرق وقًتا أطول. وهناك خيار آخر منصف نسبًيا وموفر للوقت وهو تعيني 

عدد معني من األشياء ميكن اختيارها لكل زميلني، ومطالبتهما بجمع نصف موادهما عند استدعاء الشخص 
األول في مجموعتهما وجمع النصف اآلخر عند استدعاء الشخص الثاني. في النهاية، ميكنك اختيار توزيع 
حزم من املواد نفسها على كل مجموعة من التالميذ. سيتطلب هذا منك اطالع التالميذ مبا سيتوفر لهم قبل 

بدء عملية التصميم.
يقول املعلم ما يلي:

عندما أنادي اسمك، ميكنك القدوم واختيار املواد من مقدمة الصف. يرجى انتزاع حقيبة ووضع جميع املواد 
بداخلها. وعندما تعود إلى مقعدك، اكتب اسميكما على احلقيبة.

يقوم التالميذ مبا يلي: انتزاع حقيبة من مقدمة الصف واختيار املواد الالزمة لنموذجهم ووضع املواد داخل احلقيبة.

يقوم املعلم مبا يلي: تكرار هذه العملية كما تريد لتخصيص املواد بالتساوي للنماذج. ذّكر التالميذ بكتابة 
أسمائهم على احلقائب بعد عودتهم إلى مقاعدهم. وبناء على نوع احلقيبة، ميكنك توفير شريط الصق للتالميذ 

لكي يكتبوا عليه إذا كانت األقالم الرصاص ال تكتب بشكل جيد على احلقائب.

 3- التخطيط: ارسم األثر الذي اخترته باستخدام األشكال. 
اكتب على كل جزء املواد التي استخدمتها في عمله.

156

الفصل الرابع: االحتفاالت في العالم من حولنا



االحتفاالت في العالم من حولنا ٣٠7

ملحوظة للمعلم: بينما تطرح األسئلة التالية، وجه املناقشة نحو فكرة املرونة وإعادة التفكير في اخلطط األولية 
لتضمني املواد التي لديهم مقابل تلك التي يريدونها.

يقول املعلم ما يلي:
هل حصل أحدكم على جميع املواد التي كان يتمنى احلصول عليها؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ لإلجابة عن السؤال السابق.

يقوم التلميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
هل حصل أحدكم على مواد ال يريدها؟

هل هذه مشكلة؟ ملاذا؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ لإلجابة عن السؤال السابق.

يقوم التلميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
ما الذي ميكنكم فعله حلل هذه املشكلة؟

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار تالميذ لإلجابة عن السؤال السابق.

يقوم التلميذ مبا يلي: اإلجابة عن السؤال.

يقول املعلم ما يلي:
عند البناء واالبتكار، يتعني علينا في كثير من األحيان أن نبدع في استخدام ما هو متوفر لدينا، حتى لو لم 
يكن اختيارنا األول. إذا كنتم ستستخدمون مواد مختلفة لبناء جزء من األثر، فضع عالمة خطأ على الكلمة 

التي كتبتها في كتاب التلميذ وغيرها.

يقوم التالميذ مبا يلي: تغيير مسميات املواد على رسم األثر.

7. اخلتام: أنِه الدرس بتنظيف املكان ومراجعة ما قام به الصف اليوم وشرح ما سيقوم به غًدا.

يقول املعلم ما يلي:
حان وقت إعادة جميع املواد إلى احلقيبة.

يقوم التالميذ مبا يلي: إعادة املواد في احلقائب.

يقول املعلم ما يلي:
يرجى ربط حقيبتكم من اجلزء العلوي هكذا.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض كيفية ربط اجلزء العلوي من احلقيبة إلغالقها.

يقوم التالميذ مبا يلي: ربط اجلزء العلوي من احلقيبة.

يقوم املعلم مبا يلي: تخصيص مكان في الفصل لتخزين جميع حقائب املواد حتى اليوم التالي.

يقول املعلم ما يلي:
عندما أنادي مجموعتك، ضع حقيبتك هنا ثم عد للجلوس في مقعدك.

يقوم املعلم مبا يلي: النداء على كل مجموعة باستخدام عصي األسماء.
يقوم التالميذ مبا يلي: وضع حقائب املواد في املنطقة اخملصصة لذلك عند نداء املعلم جملموعتهم ثم العودة 

للجلوس في أماكنهم.
يقول املعلم ما يلي:

ستستخدمون غًدا املواد التي جمعتموها لبناء النموذج اخلاص بكم. شكًرا لكم على عملكم الشاق اليوم.
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شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: راجع ما أجنزه التالميذ في مشروعهم املستهدف.اإلرشادات

ملحوظة للمعلم: خصص طاولة أو منطقة لوضع األدوات الالصقة قبل بدء الصف.
يقول املعلم ما يلي:

إلى اآلن، اخترمت أنتم مع زميلكم املجاور اآلثر التاريخي، واخترمت املواد، ورسمتم خطة تصميم هندسية.
ستبنون اليوم مناذجكم باستخدام املواد وخطة التصميم الهندسية اخلاصة بكم.

ملاذا في رأيكم خططنا قبل البدء في البناء؟ ماذا قد يحدث إذا أمسكنا املواد فحسب وبدأنا في البناء دون 
التخطيط أواًل؟ حتدثوا مع الزميل املجاور حول ما لديكم من أفكار.

يقوم التالميذ مبا يلي: مناقشة ما قد يحدث مع الزميل اجملاور.

٢. ينبغي أن يرجع التالميذ إلى صفحة األمس رقم ١56 من كتاب التلميذ ملراجعة مخطط التصميم الهندسي 
اخلاص بهم قبل البدء ببناء منوذج املعلم األثري.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا الصفحة ١56من كتاب التلميذ.

يقوم التلميذ مبا يلي: فتح كتاب التلميذ على الصفحة ١56.

يقول املعلم ما يلي:
انظروا إلى مخطط التصميم الهندسي الذي رسمتوه باألمس في كتاب التلميذ.

استخدموا هذا اخملطط، مع املواد واملواد الالصقة مثل الصمغ والشريط الالصق واخليط لتجميع النموذج.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلشارة إلى كومة املواد واملواد الالصقة املوجودة.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
بناء منوذج ألحد اآلثار التاريخية من   

املواد اجملمعة.

الهندسة،  
التصميم،  
املواد املستخدمة،  
النموذج،  
الالصق.  

املفردات األساسيةنواجت التعلم

نظرة عامة الدرس السادس

املواد املستخدمة
أقالم تلوين أو أقالم  قلم رصاصكتب التالميذ

حتديد
املواد الالصقة: صمغ، مواد البناء في حقائب

شريط الصق، خيط، 
صمغ ساخن وغيرها

٢٠١٨٢٠١٩/

 3- التخطيط: ارسم األثر الذي اخترته باستخدام األشكال. 
اكتب على كل جزء املواد التي استخدمتها في عمله.

156

الفصل الرابع: االحتفاالت في العالم من حولنا



االحتفاالت في العالم من حولنا ٣٠9

يقول املعلم ما يلي:
ميكنكم أيًضا إضافة ألوان للمواد اخلاصة بكم باستخدام أقالم التلوين وأقالم التحديد لكي يظهر النموذج 

مشابها بشكل أكبر ملا ميثله.
هل لديكم أي أسئلة قبل أن نبدأ؟

يقوم التالميذ مبا يلي: طرح األسئلة الستيضاح ما عليهم أن يقوموا به.

٣. سيحتاج التالميذ إلى حقائب املواد اخلاصة بهم لبناء مناذجهم. ميكنك توزيعها قبل وصول التالميذ أو 
استدعائهم الستعادتها أو ميكنك متريرها هذه املرة.

يقول املعلم ما يلي:
لديك أنت وزميلك ____ دقيقة البتكار منوذج اآلثر.

سأجتول بينكم ملالحظة عملكم وتقدمي املساعدة إن كنتم بحاجة إليها.

يقوم التالميذ مبا يلي: ابتكار مناذج لآلثار مع زمالئهم.

يقوم املعلم مبا يلي: منح التالميذ جدواًل زمنًيا يتماشى مع العمل ومدى انتباههم. البدء مبدة ١٠-١5 
دقيقة، ثم استرعاء انتباه التالميذ بسؤالهم ما إذا كان لديهم أي أسئلة أو مشكالت، ثم منح فترات زمنية 

إضافية ال تزيد عن ١٠-١5 دقيقة للعمل إذا لزم األمر. التجول بني التالميذ والتفاعل معهم أثناء تصميمهم 
للنماذج. إخبار التالميذ قبل انتهاء املدة اخملصصة بخمس دقائق، أن الوقت على وشك أن ينتهي. مطالبة 

التالميذ، إذا انتهوا قبل الوقت احملدد بكثير، مبشاركة مجموعة أخرى من الزمالء للتدرب على تقدمي ووصف 
ما يبنيانه.

يقول املعلم ما يلي:
حان وقت التوقف عن البناء.

انزعوا قطعة الشريط الالصق املكتوب عليها اسمكم من احلقيبة وضعوها على منوذجكم.

يقوم التلميذ مبا يلي: وضع الشريط الالصق الذي يحمل أسمائهم على مناذجهم.

يقول املعلم ما يلي:
عندما أنادي اسمكم، ضعوا مناذجكم جانًبا.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار منطقة يضع فيها التالميذ مناذجهم حلني موعد درس الغد. استدعاء التالميذ 
كل على حدا لوضع مناذجهم جانًبا.

يقوم التالميذ مبا يلي: يضع تلميذ واحد من اجملموعة منوذجها في املكان اخملصص لذلك.

يقول املعلم ما يلي:
كلنا مسؤولون عن نظافة الفصل.

فلنستغرق بضعة دقائق لتنظيف املكان.
إذا عملنا مًعا، فسننتهي من التنظيف بشكل أسرع وأسهل.

يقوم التالميذ مبا يلي: تنظيف الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: تأدية دور القدوة ليحتذي بها التالميذ في تنظيف الفصل.

يقول املعلم ما يلي:
أشكركم على ما قمتم به من تنظيف.

لقد انتهت النماذج اخلاصة بكم وأنا متحمس كثيًرا لرؤية جميعها غًدا.

4. اخلتام: شّجع التالميذ على التفكير في الدرس التالي.

يقول املعلم ما يلي:
آخر مرة بنيتم فيها مناذج، شاركتم عملكم بعرضه أمام بقية الصف.

لكن هذه املرة ستشاركون مناذجكم بطريقة مختلفة.
سننظم الفصل غًدا لتحويلها إلى متحف.

وستتجولون لتشاهدون مناذج آلثار التاريخية اخلاصة باجلميع كما لو كانت معروضة في متحف فني.



٣١٠ االحتفاالت في العالم من حولنا

شاِرك )9٠ دقيقة(
1. مقدمة: استغل هذا الوقت في استعراض ما حققه التالميذ من تقدم في مشروعهم حتى اآلن.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي:
في اليوم األول، اخترمت املواد ورسمتم مخطط تصميم هندسًيا. في اليوم الثاني استخدمتم اخملطط واملواد 

واملواد الالصقة وأقالم تلوين لبناء النموذج اخلاص بكم.
هل يتذكر أحدكم ما سنفعله اليوم؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة.

 يقوم التلميذ مبا يلي: اإلعالن عما سيفعله الصف اليوم.

يقول املعلم ما يلي:
هذا صحيح، ستصممون متحًفا في الفصل تعرضون فيه مناذجكم.

يطلق على هذا اسم التجول في املعرض. فلنتحدث عما يعنيه التجول في املعرض.
ارفعوا أيديكم إذا كان قد سبق لكم الذهاب إلى متحف.

يقوم التلميذ مبا يلي: رفع األيدي إذا سبق له الذهاب إلى متحف.

يقوم املعلم مبا يلي: اختيار ٢-٣ تالميذ ممن رفعوا أيديهم وسؤالهم عن زيارتهم للمتحف.

يقول املعلم ما يلي:
بالنسبة ملن سبق له منكم الذهاب إلى متحف، كيف كانت طريقة عرض األشياء؟

يقوم التلميذ مبا يلي: يجيب ممن وقع عليهم االختيار من التالميذ عن السؤال، ويوضحون كيف 
كانت طريقة عرض األشياء.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ مبا يلي:
جتميع متحف في الفصل.  
االستفادة من جولة في متحف فني   

لتحليل عمل التالميذ اآلخرين.

الهندسة،  
التصميم،  
املواد املستخدمة،  
النموذج،  
تاريخي.  
أثر.  

نواجت التعلم

املواد املستخدمة

املفردات األساسية

نظرة عامة الدرس السابع

قلم رصاصكتب التالميذ

٢٠١٨٢٠١٩/



االحتفاالت في العالم من حولنا ٣١١

٢. ستحتاج إلى استغراق بعض الوقت لتنظيم الفصل وحتويلها إلى متحف. ميكن للتالميذ املساعدة بدفع 
الطاوالت وحتريك املقاعد وغير ذلك.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الوقت والوضع بذلك، ميكنك الرجوع إلى الفصل الثاني عندما تعلَّم التالميذ عن 
حركة األشياء غير احلية والتغيرات التي حتدث في احلركة نتيجة الدفع والسحب.

يقول املعلم ما يلي:
سنعيد اآلن ترتيب الفصل لتشكيل متحف.

لندفع جميع طاوالتنا ومكاتبنا بجوار اجلدار في خط بطول املمر اخلارجي للغرفة، هكذا.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض طريقة دفع مكتب/طاولة إلى جدار الفصل.

يقول املعلم ما يلي: حان اآلن دوركم في دفع مكاتبكم إلى اجلدار.

يقوم التلميذ مبا يلي: اتباع توجيهات املعلم ودفع املكاتب إلى املمر اخلارجي للفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول في املكان الذي يتم فيه فرز النماذج.



٣١٢ االحتفاالت في العالم من حولنا

يقول املعلم ما يلي:
عندما اقرأ اسمك، ستأتي أنت وزميلك ومعكما منوذجكما للنصب التذكاري لتضعانه على أحد املكاتب املوجودة 

في الفصل.
ثم سيقف كالكما بجوار النموذج في انتظار استدعاء جميع اجملموعات.

يرجى إحضار كتاب التلميذ وقلم رصاص معكم.

يقوم املعلم مبا يلي: قراءة األسماء املوجودة على النماذج.

يقوم التلميذ مبا يلي: يجمع التالميذ مناذجهم ويضعونها على مكاتب مفتوحة في أنحاء الفصل.

٣. قبل أن يبدأ التالميذ جولتهم في املعرض، اشرح العملية والتفاصيل التي سيسجلونها في صفحة ١57 من 
كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي:
افتحوا الصفحة ١57 من كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: فتح الصفحة ١57 من كتاب التلميذ.

يقرأ املعلم بصوت عاٍل: جتولوا في الفصل وشاهدوا منوذج األثر التاريخي اخلاص بكل مجموعة. 
وبعد رؤية جميع النماذج، اختاروا ثالثة مناذج وأكملوا التالي.

ملحوظة للمعلم: سيسجل التالميذ معلومات عن النماذج اخملتلفة التي يالحظونها. سيكتب التالميذ أيًضا رأيهم 
في النماذج األخرى بعد مقارنتها بالنموذج الذي قاموا ببنائه. ميكنك اختيار القيام بذلك باستخدام الصور بداًل 

من مطالبة التالميذ بكتابة جمل. وميكنك أيًضا اختيار هيكلة هذا بحيث يكمل الصف مًعا العديد من األفكار 
واآلراء. يختار بعض املعلمني أثناء التجول في املعرض مطالبة التالميذ بترك مالحظاتهم لبعضهم البعض في 

ورق مالحظات الصقة. ميكنك تعديل اإلرشادات التالية حتى تتناسب مع احتياجات الفصل. ميكنك أيًضا 
استشارة معلم اللغة العربية للتأكد من املستوى املناسب في مهارات القراءة والكتابة.

يقوم املعلم مبا يلي: عرض كيفية اإلجابة عن األسئلة في كتاب التلميذ. اختيار ثالثة مناذج لآلثار التاريخية 
ووضعها في مقدمة الصف. قراءة جميع األسئلة املوجودة في صفحة كتاب التلميذ واإلجابة عن األسئلة، واحًدا 

لكل منوذج. سيبني هذا للتالميذ ما تتوقع منهم القيام به أثناء جتولهم في املتحف الفني.

يقول املعلم ما يلي:
هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ مبا يلي: رفع األيدي إذا كان لديهم أي أسئلة خاصة بصفحة كتاب التلميذ.

يقوم املعلم مبا يلي: اإلجابة عن أي أسئلة لدى التالميذ بخصوص صفحة كتاب التلميذ.

4. ارشد التالميذ بشأن كيفية التصرف أثناء التجول في املعرض.

يقول املعلم ما يلي:
لقد صممنا متحًفا في الفصل.

تعد زيارة املتحف مشابهة لزيارة املكتبة أو اآلثار.
ينبغي أن نستعني بالسلوكيات نفسها.

أيتذكر أحدكم أحد هذه السلوكيات التي من املفترض أن نبديها
في أي نصب تذكاري؟

يقوم املعلم مبا يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ٣-4 تالميذ لإلجابة. التأكيد على عدم ملس أي شيء 
معروض في املتحف.

يقوم التالميذ مبا يلي: وصف السلوك املالئم.

5. سيتجول التالميذ في أنحاء الفصل لرؤية النماذج وتسجيل إجاباتهم في الصفحتني ___ و___ من كتاب التلميذ.
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جتّول في الفصل وشاهد منوذج األثر التاريخي اخلاص بكل مجموعة. بعد 
رؤية كافة النماذج، اختر ثالثة مناذج ثم أكِمل ما يلي:  

جولة في معرض اآلثار

هذا منوذج يجسد  

فيما يلي صورة النموذج: 

منوذج 1



االحتفاالت في العالم من حولنا ٣١٣

يقول املعلم ما يلي:
سيكون لديكم ____ دقيقة للتجول في املعرض.

ال تنسوا مشاهدة جميع مناذج اآلثار التاريخية أواًل ثم اختاروا ثالثة مناذج إلجابة أسئلة عنها في كتاب 
التلميذ.

يقوم التالميذ مبا يلي: القيام بجولة داخل املتحف الفني في الفصل.

يقوم املعلم مبا يلي: التجول بني التالميذ والتفاعل معهم أثناء قيامهم بالتجول في املعرض. تقدمي املساعدة 
عند الضرورة. إخبار التالميذ قبل انتهاء املدة اخملصصة بخمس دقائق، أن الوقت على وشك أن ينتهي.

يقول املعلم ما يلي:
يرجى التوقف عن العمل

ينبغي أن تعود اجملموعات إلى مكان تواجد مناذجها.

يقوم التالميذ مبا يلي: يعود التالميذ إلى مناذجهم.

يقول املعلم ما يلي:
سنعيد مناذجنا اآلن إلى حيث كانت الليلة املاضية.

عندما أنادي على اسم أي منكم، فهذا يعني أن عليه اإلمساك بنموذجه ووضعه جانًبا. ويتعني عليك بعد ذلك 
إعادة مكتبك إلى حيث كان في بداية الصف.

يجب أن نحرص على سالمتنا وسالمة اآلخرين أيًضا.
ومبجرد أن تنتهي من حتريك مكتبك، عليك أن جتلس في مكانك بهدوء.

يقوم التالميذ مبا يلي: يخّزن التالميذ آثارهم التاريخية وفًقا لإلرشادات ويعيدون مكاتبهم ألماكنها 
األصلية.

ملحوظة للمعلم: حاول إذا أمكن إبقاء اآلثار معروضة على عتبات النوافذ أو في أرجاء الفصل لبضعة أيام حتى 
يتسنى للتالميذ االفتخار بعملهم. وبعد فترة زمنية، اسمح للتالميذ باختيار زميل يأخذ األثر معه إلى املنزل أو اخبر 

التالميذ بأنك ستتخلص من آثارهم التاريخية لتوفير مساحة ملزيد من أعمالهم الرائعة.
مه التالميذ في هذا الفصل، واربطه مبحور  6. اخلتام: هذه هي نهاية الفصل واحملور. راجع ما تعلَّ

"العالم من حولي" بأكمله. وإذا سمح الوقت، حّول كل عبارة مدرجة أدناه إلى سؤال واطلب من التالميذ 
التأمل في التعّلم.

يقول املعلم ما يلي:
أنا منبهر جًدا مبا قمتم به من عمل جاد في بناء مناذج اآلثار التاريخية وتصميم متحف ليستمتع به جميع 

زمالء الصف.
يا لها من طريقة رائعة إلنهاء محور "العالم من حولي".

لقد درستهم البيئة املدرسية وصنعتم لها خريطة.  
تعلَّمتم كيف تتحرك األشياء في العالم وكيف ميكننا استخدام وسائل النقل للتحرك من مكان إلى مكان.  
تعلَّمتم سبب أهمية النباتات وكيفية زراعتها.  
وتعلَّمتم في النهاية عن االحتفاالت واآلثار اخملتلفة في العالم من حولنا.  

واآلن بعد أن تعلَّمتم كل هذا عن العالم من حولنا، أصبحتم على استعداد لتعلم الطريقة التي يعمل بها العالم 
من حولكم!
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